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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 
ОТ 5 АПРИЛ 2021 Г.

за координация на участието на Република 
България в Глобалната инициатива „Парт-

ньорство за открито управление“

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. Министерският съвет приема на-
ционални планове за действие по Глобал-
ната инициатива „Партньорство за открито 
управление“ и доклади за изпълнението им.

Чл. 2. (1) Създава Съвет за координация 
на участието в Глобалната инициатива „Парт-
ньорство за открито управление“, наричан 
„съветът“.

(2) Съветът:
1. осигурява разработването на проект 

на национален план за действие чрез коор-
динация в сферата на изпълнителната власт 
и сътрудничество и диалог с гражданското 
общество;

2. осъществява сътрудничество със заин-
тересованите страни и с представители на 
местната, законодателната и съдебната власт 
по повод и във връзка с разработването и 
изпълнението на мерки от националните 
планове за действие;

3. осигурява текущо проследяване на 
изпълнението на мерките от действащите 
национални планове за действие;

4. осигурява разпространение на инфор-
мация и популяризиране на инициативата 
„Партньорство за открито управление“ и 
принципите на отвореното управление.

(3) Съветът се председателства съвместно 
от заместник министър-председател, опреде-
лен от Министерския съвет за координатор 
по инициативата „Партньорство за открито 
управление“, и от представител на юриди-
ческите лица с нестопанска цел, членове 
на съвета.

(4) Членовете на съвета се определят се 
определят в зависимост от мерките, вклю-
чени в национален план за действие, и са:

1. представители на органите на държав-
на власт, които отговарят за изпълнението 
на конкретни мерки от национален план за 
действие;

2. представители на юридически лица с 
нестопанска цел в обществена полза, които 
участват в разработването и/или изпълнение-
то на мярка от национален план за действие.

(5) Към съвета действа комитет в състав: 
заместник министър-председателят по ал. 3 
и заместник-министри от министерствата, 

отговарящи за изпълнението на мерки, 
включени в национален план за действие. 
Комитетът обсъжда и взима решения по 
конкретни въпроси и затруднения, възник-
нали при изпълнението на мерките от наци-
оналния план за действие. Председателят на 
съвета, представляващ юридическите лица 
с нестопанска цел, участва в заседанията на 
комитета със съвещателен глас.

(6) Мандатът на членовете на съвета 
и на комитета изтича след отчитането на 
националния план за действие по реда на 
чл. 5, ал. 3.

(7) След изтичането на мандата на съвета 
при условията на  ал. 6, до приемането на 
нов национален план за действие функцио-
нира преходен състав на съвета, определен 
според критериите по ал. 4, като се взимат 
предвид предложенията за мерки, направени 
по реда на чл. 4, ал. 4. Преходният състав 
се свиква на първо заседание от заместник 
министър-председателя по ал. 3. На първото 
заседание на съвета измежду членовете по 
ал. 4, т. 2 с обикновено мнозинство се изби-
ра председателят на съвета, представляващ 
юридическите лица с нестопанска цел, като 
мандатът му може да е по-кратък от мандата 
на съвета с оглед на осигуряване на ротация.

(8) Окончателният състав на съвета и на 
комитета се определя с решението на Ми-
нистерския съвет, с което се приема новият 
национален план за действие.

(9) Дейността на съвета и на комитета 
се осигурява от дирекция „Модернизация 
на администрацията“ в администрацията на 
Министерския съвет.

Чл. 3. (1) Съветът провежда редовни и 
извънредни заседания. Заседанията могат 
да се провеждат дистанционно.

(2) Редовните заседания се провеждат 
четири пъти годишно.

(3) Извънредните заседания се свикват по 
искане на една трета от членовете на съвета, 
отправено до председателя.

(4) Съветът заседава при присъствието 
на повече от половината от членовете си и 
приема решенията си с общо съгласие на 
присъстващите.

(5) За осигуряване публичност и прозрач-
ност на дейността на съвета на Портала за 
консултативни съвети и на Портала за об-
ществени консултации се публикува следната 
информация:

1. състав на съвета;
2. дневен ред и протоколи от заседанията 

на съвета;
3. контактна информация за служителите 

от дирекция „Модернизация на администра-
цията“, осигуряващи дейността на съвета;
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4. план-графици за консултиране със заин-
тересованите страни при подготовката и/или 
отчитането на национален план за действие;

5. дневен ред и протоколи от заседанията 
на работните групи към съвета;

6. националните планове за действие;
7. междинните оценки и окончателните 

доклади за самооценка на изпълнение на 
действащи или приключили национални 
планове за действие;

8. докладите на Независимия механизъм 
за оценка на изпълнението на национални 
планове за действие.

(6) Съветът приема правила за работата си.
Чл. 4. (1) Националният план за действие 

се приема за срок две години и включва не 
повече от 15 мерки за подобряване на дей-
ността на централната изпълнителна власт 
в следните тематични области:

1. почтено управление и борба с коруп-
цията;

2. гражданско участие;
3. прозрачност и достъп до информация;
4. отворени данни;
5. други.
(2) За да бъде включена мярка в изброе-

ните по ал. 1 тематични области, тя трябва 
да отговаря на следните условия:

1. да е свързана с принципите на иници-
ативата „Партньорство за открито управле-
ние“ за прозрачност, гражданско участие, 
отчетност и технологично обновление;

2. да е конкретна, с определени финансови 
параметри на изпълнение и измерими резул-
тати и да е изпълнима в рамките на срока 
на съответния национален план за действие;

3. да включва съвместни действия с граж-
данското общество при нейното планиране, 
изпълнение или контрол;

4. да има преобразяващ потенциал за 
функционирането на държавната власт.

(3) По предложение на или съгласувано 
с представители на местната власт, с На-
родното събрание или със съдебната власт, 
националният план за действие може да 
включва и мерки от тяхна компетентност, 
отговарящи на условията по ал. 2.

(4) Подготовката на националния план 
за действие преминава през следните етапи:

1. оповестяване от дирекция „Модерниза-
ция на администрацията“ на график за подго-
товката на плана на Портала за обществени 
консултации заедно с информация за целите 
и принципите на инициативата и за начина 
на включване на гражданите и юридическите 
лица в разработването на плана;

2. събиране на предложения за мерки 
в плана от държавни органи, граждани и 
юридически лица;

3. обсъждане на проекта на план от 
преходния състав на съвета и взимане на 

решение за структурата и съдържанието му 
в съответствие с приложението;

4. внасяне на плана за приемане от Минис-
терския съвет по предложение на заместник 
министър-председателя по чл. 2, ал. 3.

(5) Подготовката на нов национален план 
започва най-късно три месеца преди изтича-
нето на срока на действащ национален план.

(6) За подпомагане на дейността на съ-
вета могат да се създават работни групи за 
разработване на отделни области или мерки 
за нов национален план за действие или за 
мониторинг на изпълнението на действащ 
план. За участие в работните групи може 
се канят и лица извън състава на съвета.

Чл. 5. (1) След изтичането на първа-
та година от срока на националния план 
за действие въз основа на информация от 
членовете на съвета, отговарящи за прила-
гането на мерките, се извършва междинна 
оценка на напредъка по изпълнението им, 
която се обсъжда от съвета. При констати-
рана необходимост на този етап могат да се 
предлагат нови или да се изменят мерки от 
плана чрез обсъждане в съвета и решение 
на Министерския съвет, като съответно се 
актуализира и съставът на съвета.

(2) Най-късно три месеца преди изти-
чането на срока на националния план за 
действие по инициатива на заместник минис-
тър-председателя по чл. 2, ал. 3 се подготвя 
окончателен доклад за самооценка, включ-
ващ постигнатите резултати и степента на 
изпълнение на заложените мерки.

(3) Докладът за самооценка се обсъжда 
от съвета преди изтичането на срока на 
националния план, като становищата на 
членовете се отразяват в протокол, и се 
приема с решение на Министерския съвет.

Чл. 6. Всички държавни органи са длъж-
ни да предоставят навременна и точна 
информация за изпълнението на мерките 
от националните планове за действие при 
поискване от представителите на съвета и 
на Независимия механизъм за оценка на 
Глобалната инициатива „Партньорство за 
открито управление“.

Чл. 7. Средствата за годишната вноска за 
участие на България в Глобалната инициа-
тива „Партньорство за открито управление“ 
се предвиждат ежегодно по бюджета на 
Министерския съвет.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на ос-

нование чл. 22а, ал. 1 от Закона за адми-
нистрацията.

§ 2. (1) В едномесечен срок от влизането 
в сила на постановлението дирекция „Мо-
дернизация на администрацията“ в админи-
страцията на Министерския съвет публикува 
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график за разработването на Националния 
план за действие за периода  2022 – 2024 г.

(2) В едномесечен срок от събирането на 
предложенията за мерки за Националния 
план за действие за периода 2022 – 2024 г. 
съобразно графика по ал. 1 заместник ми-
нистър-председателят по чл. 2, ал. 3 свиква 
преходен състав на Съвет за координация 
на участието в Глобалната инициатива 
„Партньорство за открито управление“ за 
обсъждане на предложенията за мерки.

(3) До 31 декември 2021 г. Министер-
ският съвет взема решение за приемане на 
Националния план за действие за периода 
2022 – 2024 г. и определя окончателния със-
тав на Съвета за координация на участието 

в Глобалната инициатива „Партньорство за 
открито управление“.

§ 3. В Постановление № 192 на Минис-
терския съвет от 2009 г. за създаване на 
Съвет за административна реформа (обн., 
ДВ, бр. 64 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 46 от 
2010 г., бр. 15, 25, 77 и 80 от 2011 г., бр. 101 
от 2012 г., бр. 30, 62 и 69 от 2013 г., бр. 16, 
67 и 101 от 2014 г., бр. 19 от 2015 г., бр. 63 от 
2017 г., бр. 1 от 2019 г. и бр. 54 от 2020 г.) в 
чл. 1, ал. 2 т. 9 се отменя.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

Приложение 
към чл. 4, ал. 4, т. 3

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

I. Въведение
II. Положени усилия в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ до 

момента
III. Процес на разработване на националния план за действие
IV. Ангажименти (мерки)

1. ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ ...............………………………

Мярка (номер и наименование) 

Начална и крайна дата за изпълнение на мярката

Водеща институция/организация

Описание на мярката:

Какъв е общественият проблем, който се 
решава с мярката?

В какво се състои мярката?

Как изпълнението на мярката ще допринесе 
за решаването на проблема?

Как мярката е относима към ценностите на 
инициативата? 

Допълнителна информация
(в т.ч. бюджет за изпълнение на мярката)

Дейности за и измерими резултати от изпъл-
нението на мярката:

Начална дата: Дата на приключване на дейността:

Партньори за изпълнението на мярката

Заинтересовани организации 

Контактна информация:

Име на лицето/лицата за контакт от водещата 
институция/организация

Длъжност/позиция

Електронна поща и телефон за контакт

2. ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ ……………………..............…
2159
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133
ОТ 6 АПРИЛ 2021 Г.

за приемане на Наредба за планирането на 
социалните услуги

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Член единствен. Приема Наредбата за 
планирането на социалните услуги.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

НАРЕДБА
за планирането на социалните услуги

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат 
критериите за определяне на социалните и 
интегрираните здравно-социални услуги на 
общинско и областно ниво и на максималния 
брой потребители на тези услуги, за които се 
осигурява изцяло или частично финансиране 
от държавния бюджет чрез включването им в 
Националната карта на социалните услуги по 
чл. 34 от Закона за социалните услуги (Кар-
тата), както и редът за нейното разработване 
и актуализиране.

(2) С наредбата се определят и:
1. критериите, редът и условията за разра-

ботване от общините на анализа на потреб-
ностите и предложенията по чл. 35, ал. 1 от 
Закона за социалните услуги;

2. редът за осъществяване на координация, 
сътрудничество и съгласуване на национално, 
областно и общинско ниво при разработването 
на Картата;

3. съдържанието и редът за разработване, 
координация и съгласуване на общинските 
годишни планове за социалните услуги по 
чл. 38 от Закона за социалните услуги.

Чл. 2. Критериите по чл. 1, ал. 1 и ал. 2, 
т. 1 са задължителни и приложими за всички 
общини в Република България.

Чл. 3. (1) Показателите по критериите по 
чл. 1, ал. 1 и ал. 2, т. 1 се отчитат и проверя-
ват само въз основа на официални източници 
на информация.

(2) Официални източници на информация 
по ал. 1 са:

1. Националният статистически институт;
2. органи, които по силата на закон имат 

право да събират и администрират съответ-
ните данни;

3. проведени от общините специално за 
целите на планирането на социалните услуги 
изчерпателни или представителни изследвания 
и проучвания.

(3) Органите по ал. 2, т. 1 и 2 са длъжни 
в 14-дневен срок от датата на поискването да 

предоставят на общините и на Агенцията за 
социално подпомагане безплатно съответната 
информация за целите на анализа на потреб-
ностите от социални услуги и планирането 
на социалните услуги.

Чл. 4. Всички видове социални услуги 
по чл. 15 от Закона за социалните услуги се 
финансират изцяло или частично от държав-
ния бюджет като делегирани от държавата 
дейности и се включват в Картата.

Чл. 5. В Картата се планират социални 
услуги за всички групи потребители по чл. 14, 
ал. 2 от Закона за социалните услуги.

Чл. 6. Общодостъпните социални услуги по 
чл. 12, ал. 2 от Закона за социалните услуги 
се планират на общинско ниво.

Чл. 7. На общинско ниво се планират 
специализираните социални услуги:

1. информиране и консултиране;
2. застъпничество и посредничество;
3. терапия и рехабилитация;
4. обучение за придобиване на умения;
5. подкрепа за придобиване на трудови 

умения;
6. дневна грижа;
7. осигуряване на подслон за бездомни лица;
8. асистентска подкрепа.
Чл. 8. На областно ниво за удовлетворя-

ване на потребностите на населението от 
цялата област се планират специализираните 
социални услуги:

1. резидентна грижа за деца без увреждания;
2. резидентна грижа за деца с трайни ув-

реждания;
3. резидентна грижа за пълнолетни лица с 

трайни увреждания (с психични разстройства, 
с интелектуални затруднения, с физически 
увреждания, с деменция и със сетивни ув-
реждания);

4. резидентна грижа за лица в надтрудос-
пособна възраст без увреждания.

Чл. 9. (1) На областно ниво за удовлетво-
ряване на потребностите на лица от цялата 
страна се планират:

1. интегрираните здравно-социални услуги 
за резидентна грижа за деца и пълнолетни 
лица с трайни увреждания с потребност от 
постоянни медицински грижи и възрастни 
хора в невъзможност за самообслужване с 
потребност от постоянни медицински грижи;

2. специализираните социални услуги за 
осигуряване на подслон на лица в кризисна 
ситуация, на лица, пострадали от домашно 
насилие, и на лица – жертви на трафик.

(2) Социални услуги на областно ниво за 
удовлетворяване на потребностите на лица от 
цялата страна се планират в Картата за всяка 
една от 28-те области в Република България.

Чл. 10. (1) Специализираните социални 
услуги информиране и консултиране, за-
стъпничество и посредничество, терапия и 
рехабилитация и обучение за придобиване 
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на умения се планират и на областно ниво 
за удовлетворяване на потребностите на лица 
от цялата страна, когато се предоставят на:

1. лица в кризисна ситуация;
2. лица, пострадали от домашно насилие;
3. лица – жертви на трафик.
(2) Максималният брой на потребителите 

на услугите по ал. 1 е равен на максималния 
брой на потребителите на услугите по чл. 9, 
ал. 1, т. 2.

Г л а в а  в т о р а

КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СОЦИАЛ-
НИТЕ И ИНТЕГРИРАНИТЕ ЗДРАВНО-СО-
ЦИАЛНИ УСЛУГИ И НА МАКСИМАЛНИЯ 
ИМ БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ В НАЦИОНАЛ-
НАТА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Чл. 11. Критериите за определянето в 
Картата на общодостъпните социални услуги 
по чл. 12, ал. 2, т. 1 от Закона за социалните 
услуги са:

1. общ брой на населението в общината;
2. общ брой на пълнолетните лица в об-

щината;
3. общ брой на децата до 18-годишна въз-

раст в общината;
4. общ брой на лицата в надтрудоспособна 

възраст в общината.
Чл. 12. Критериите за определянето в 

Картата на общодостъпните социални услуги 
по чл. 12, ал. 2, т. 2 от Закона за социалните 
услуги са:

1. общ брой на населението в общината;
2. общ брой на пълнолетните лица в об-

щината;
3. общ брой на децата до 18-годишна въз-

раст в общината;
4. общ брой на лицата в надтрудоспособна 

възраст в общината.
Чл. 13. Критериите за определянето в 

Картата на социалната услуга информиране 
и консултиране по чл. 15, т. 1 от Закона за 
социалните услуги (когато услугата е специ-
ализирана) са:

1. общ брой на населението в общината;
2. общ брой на пълнолетните лица в об-

щината;
3. общ брой на децата до 18-годишна въз-

раст в общината;
4. общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания в общината;
5. общ брой на децата с трайни увреждания 

до 18-годишна възраст в общината;
6. общ брой на децата от 0 до 7 години в 

общината.
Чл. 14. Критериите за определянето в Кар-

тата на социалната услуга застъпничество и 
посредничество по чл. 15, т. 2 от Закона за 
социалните услуги са:

1. общ брой на населението в общината;
2. общ брой на пълнолетните лица в об-

щината;

3. общ брой на децата до 18-годишна въз-
раст в общината;

4. общ брой на лицата с трайни увреждания 
в общината;

5. общ брой на лицата в надтрудоспособна 
възраст в общината.

Чл. 15. Критериите за определянето в 
Картата на социалната услуга терапия и 
рехабилитация по чл. 15, т. 4 от Закона за 
социалните услуги са:

1. общ брой на населението в общината;
2. общ брой на пълнолетните лица в об-

щината;
3. общ брой на децата до 18-годишна въз-

раст в общината;
4. общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания в общината;
5. общ брой на децата с трайни увреждания 

до 18-годишна възраст в общината.
Чл. 16. Критериите за определянето в 

Картата на социалната услуга обучение за 
придобиване на умения по чл. 15, т. 5 от За-
кона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в общината;
2. общ брой на пълнолетните лица в об-

щината;
3. общ брой на децата до 18-годишна въз-

раст в общината;
4. общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания в общината;
5. общ брой на децата с трайни увреждания 

до 18-годишна възраст в общината.
Чл. 17. Критериите за определянето в 

Картата на социалната услуга подкрепа за 
придобиване на трудови умения по чл. 15, т. 6 
от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в общината;
2. общ брой на пълнолетните лица с трай-

ни увреждания в трудоспособна възраст в 
общината.

Чл. 18. Критериите за определянето в 
Картата на социалната услуга дневна грижа 
за деца с трайни увреждания по чл. 15, т. 7 
от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в общината;
2. общ брой на децата до 18-годишна въз-

раст в общината;
3. общ брой на децата с трайни увреждания 

до 18-годишна възраст в общината;
4. за заместваща грижа чрез дневна гри-

жа – брой на децата с трайни увреждания, 
живеещи в домашна среда, в общината.

Чл. 19. Критериите за определянето в 
Картата на социалната услуга дневна грижа 
за пълнолетни лица с трайни увреждания по 
чл. 15, т. 7 от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в общината;
2. общ брой на пълнолетните лица в об-

щината;
3. общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания в общината;
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4. за заместваща грижа чрез дневна гри-
жа – брой на пълнолетните лица с трайни 
увреждания в невъзможност за самообслуж-
ване, живеещи в домашна среда, в общината.

Чл. 20. Критериите за определянето в 
Картата на социалната услуга резидентна 
грижа за деца без увреждания по чл. 15, т. 8 
от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в областта;
2. общ брой на децата до 18-годишна въз-

раст в областта;
3. общ брой на децата без увреждания до 

18-годишна възраст в областта.
Чл. 21. Критериите за определянето в Кар-

тата на социалната услуга резидентна грижа 
за деца с трайни увреждания по чл. 15, т. 8 
от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в областта;
2. общ брой на децата до 18-годишна въз-

раст в областта;
3. общ брой на децата с трайни увреждания 

до 18-годишна възраст в областта.
Чл. 22. Критериите за определянето в Кар-

тата на социалната услуга резидентна грижа за 
пълнолетни лица с психични разстройства по 
чл. 15, т. 8 от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в областта;
2. общ брой на пълнолетните лица в об-

ластта;
3. общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания в областта;
4. общ брой на пълнолетните лица с пси-

хични разстройства в областта;
5. за заместваща грижа чрез резидент-

на грижа – брой на пълнолетните лица с 
психични разстройства в невъзможност за 
самообслужване, живеещи в домашна среда, 
в областта.

Чл. 23. Критериите за определянето в 
Картата на социалната услуга резидентна 
грижа за пълнолетни лица с интелектуални 
затруднения по чл. 15, т. 8 от Закона за со-
циалните услуги са:

1. общ брой на населението в областта;
2. общ брой на пълнолетните лица в об-

ластта;
3. общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания в областта;
4. общ брой на пълнолетните лица с инте-

лектуални затруднения в областта;
5. за заместваща грижа чрез резидентна 

грижа – брой на пълнолетните лица с инте-
лектуални затруднения в невъзможност за 
самообслужване, живеещи в домашна среда, 
в областта.

Чл. 24. Критериите за определянето в Кар-
тата на социалната услуга резидентна грижа за 
пълнолетни лица с физически увреждания по 
чл. 15, т. 8 от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в областта;
2. общ брой на пълнолетните лица в об-

ластта;

3. общ брой на пълнолетните лица с трайни 
увреждания в областта;

4. общ брой на пълнолетните лица с фи-
зически увреждания в областта;

5. за заместваща грижа чрез резидент-
на грижа – брой на пълнолетните лица с 
физически увреждания в невъзможност за 
самообслужване, живеещи в домашна среда, 
в областта.

Чл. 25. Критериите за определянето в Кар-
тата на социалната услуга резидентна грижа 
за пълнолетни лица с деменция по чл. 15, т. 8 
от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в областта;
2. общ брой на пълнолетните лица в об-

ластта;
3. общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания в областта;
4. общ брой на пълнолетните лица с де-

менция в областта;
5. за заместваща грижа чрез резидентна 

грижа – брой на пълнолетните лица с де-
менция в невъзможност за самообслужване, 
живеещи в домашна среда, в областта.

Чл. 26. Критериите за определянето в Кар-
тата на социалната услуга резидентна грижа за 
пълнолетни лица със сетивни увреждания по 
чл. 15, т. 8 от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в областта;
2. общ брой на пълнолетните лица в об-

ластта;
3. общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания в областта;
4. общ брой на пълнолетните лица със 

сетивни увреждания в областта;
5. за заместваща грижа чрез резидентна 

грижа – брой на пълнолетните лица със 
сетивни увреждания в невъзможност за са-
мообслужване, живеещи в домашна среда, в 
областта.

Чл. 27. Критериите за определянето в 
Картата на социалната услуга резидентна 
грижа за лица в надтрудоспособна възраст 
без увреждания по чл. 15, т. 8 от Закона за 
социалните услуги са:

1. общ брой на населението в областта;
2. общ брой на пълнолетните лица в об-

ластта;
3. общ брой на лицата в надтрудоспособна 

възраст без увреждания в областта;
4. за заместваща грижа чрез резидентна 

грижа – брой на лицата в надтрудоспособна 
възраст без увреждания в невъзможност за 
самообслужване, живеещи в домашна среда, 
в областта.

Чл. 28. Критериите за определянето в 
Картата на интегрираните здравно-социални 
услуги за резидентна грижа за деца с трайни 
увреждания с потребност от постоянни ме-
дицински грижи са:

1. общ брой на населението за цялата 
страна и по области;
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2. общ брой на децата до 18-годишна въз-
раст за цялата страна и по области;

3. общ брой на децата с трайни увреждания 
общо за цялата страна и по области;

4. за заместваща грижа чрез резидентна 
грижа – брой на живеещите в домашна среда 
деца с трайни увреждания.

Чл. 29. Критериите за определянето в 
Картата на интегрираните здравно-социални 
услуги за резидентна грижа за пълнолетни 
лица с трайни увреждания с потребност от 
постоянни медицински грижи са:

1. общ брой на населението за цялата 
страна и по области;

2. общ брой на пълнолетните лица за ця-
лата страна и по области;

3. общ брой на пълнолетните лица с трайни 
увреждания с определена чужда помощ общо 
за цялата страна и по области;

4. за заместваща грижа чрез резидентна 
грижа – брой на живеещите в домашна сре-
да пълнолетни лица с трайни увреждания с 
определена чужда помощ.

Чл. 30. Критериите за определянето в 
Картата на интегрираните здравно-социални 
услуги за резидентна грижа за възрастни хора 
в невъзможност за самообслужване с потреб-
ност от постоянни медицински грижи са:

1. общ брой на населението за цялата 
страна и по области;

2. общ брой на лицата в надтрудоспособна 
възраст за цялата страна и по области;

3. общ брой на лицата в надтрудоспособна 
възраст в невъзможност за самообслужване 
общо за цялата страна и по области;

4. за заместваща грижа чрез резидентна 
грижа – брой на живеещите в домашна среда 
лица в надтрудоспособна възраст в невъзмож-
ност за самообслужване.

Чл. 31. Критериите за определянето в 
Картата на социалната услуга осигуряване 
на подслон за бездомни лица по чл. 15, т. 9 
от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в общината;
2. общ брой на пълнолетните лица в об-

щината.
Чл. 32. Критериите за определянето в 

Картата на социалната услуга осигуряване 
на подслон за лица в кризисна ситуация по 
чл. 15,  т. 9 от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението за цялата 
страна и по области;

2. общ брой на пълнолетните лица за ця-
лата страна и по области;

3. общ брой на децата до 18-годишна въз-
раст за цялата страна и по области.

Чл. 33. Критериите за определянето в 
Картата на социалната услуга осигуряване 
на подслон за деца, пострадали от домашно 
насилие, и деца – жертви на трафик по чл. 15, 
т. 9 от Закона за социалните услуги, са:

1. общ брой на населението за цялата 
страна и по области;

2. общ брой на децата до 18-годишна въз-
раст за цялата страна и по области.

Чл. 34. Критериите за определянето в 
Картата на социалната услуга осигуряване на 
подслон за пълнолетни лица, пострадали от 
домашно насилие, и лица – жертви на тра-
фик по чл. 15, т. 9 от Закона за социалните 
услуги, са:

1. общ брой на населението за цялата 
страна и по области;

2. общ брой на пълнолетните лица за ця-
лата страна и по области.

Чл. 35. Критериите за определянето в 
Картата на социалната услуга асистентска 
подкрепа по чл. 15, т. 10 от Закона за соци-
алните услуги са:

1. общ брой на населението в общината;
2. общ брой на лицата (деца и пълнолет-

ни лица) с трайни увреждания с определена 
чужда помощ в общината;

3. общ брой на лицата в надтрудоспособна 
възраст в невъзможност за самообслужване, 
които нямат определена по съответния ред 
степен на намалена работоспособност в об-
щината;

4. за заместваща грижа в домашна сре-
да – брой на живеещите в домашна среда в 
общината:

а) деца с трайни увреждания;
б) пълнолетни лица с трайни увреждания 

с определена чужда помощ;
в) лица в надтрудоспособна възраст в не-

възможност за самообслужване.
Чл. 36. Максималният брой на потребите-

лите на всички социални услуги, за които се 
осигурява изцяло или частично финансиране от 
държавния бюджет, се определя в Картата по 
формула и критерии съгласно приложението.

Г л а в а  т р е т а

НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ 
УСЛУГИ

Раздел І
Анализ на потребностите от социални и 
интегрирани здравно-социални услуги на 

общинско и областно ниво

Чл. 37. (1) Кметът на общината организира 
разработването на анализ на потребностите 
на общината от социални услуги на общинско 
и областно ниво, които се финансират изцяло 
или частично от държавния бюджет.

(2) Съветът по въпросите на социалните 
услуги подпомага разработването на анали-
за по ал. 1 по ред, определен от кмета на 
общината.

Чл. 38. (1) Анализът на потребностите 
по чл. 37, ал. 1 се разработва въз основа на 
критериите за всички социални и интегри-



СТР.  10  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 29

рани здравно-социални услуги, посочени в 
глава втора.

(2) Изпълнителният директор на Аген-
цията за социално подпомагане утвърждава 
препоръчителна структура на анализа на 
потребностите по чл. 37, ал. 1.

Чл. 39. (1) Анализът на потребностите по 
чл. 37, ал. 1 задължително включва:

1. показателите в общината по критериите 
за всички социални и интегрирани здравно-
социални услуги, посочени в глава втора;

2. съществуващите към момента на изгот-
вянето на анализа социални и интегрирани 
здравно-социални услуги на територията на 
общината и брой на техните потребители (общ 
и по видове услуги и групи потребители);

3. брой на желаещите да ползват социални 
и интегрирани здравно-социални услуги на 
територията на общината (общ и по видове 
услуги и групи потребители);

4. информация относно броя на лицата 
от други общини, които ползват социални 
и интегрирани здравно-социални услуги на 
територията на общината (общ и по видове 
услуги);

5. данни/информация за демографското 
развитие в общината за последните 5 години;

6. информация за наличната социална, 
образователна и здравна инфраструктура 
(видове и материална база);

7. информация и прогноза за необходимите 
служители за извършване на дейността по 
предоставяне на социални и интегрирани 
здравно-социални услуги.

(2) Показателите по ал. 1, т. 1 се отчитат 
по настоящ адрес на лицата.

Чл. 40. (1) След изготвянето на анализите 
на потребностите по чл. 37, ал. 1 от всички 
общини в съответната област областният уп-
равител организира обсъждане и съгласуване 
между кметовете на общини в областта с цел 
планиране от всяка община на потребностите 
є от социални и интегрирани здравно-соци-
ални услуги на областно ниво.

(2) В обсъждането могат да бъдат поканени 
представители на териториални структури на 
Министерството на труда и социалната полити-
ка и на Министерството на здравеопазването.

(3) За резултатите от съгласуването област-
ният управител предоставя обобщена инфор-
мация на Агенцията за социално подпомагане.

Чл. 41. (1) Въз основа на анализа на по-
требностите по чл. 37, ал. 1, критериите по 
чл. 36 и обсъждането по чл. 40, кметът на 
общината изготвя предложение за планирането 
в общината на социалните услуги на общинско 
и областно ниво, които се финансират изцяло 
или частично от държавния бюджет.

(2) Предложението задължително включва 
всички социални и интегрирани здравно-со-
циални услуги, за предоставянето на които е 

установена потребност въз основа на анализа 
на критериите по глава втора.

(3) Изпълнителният директор на Агенцията 
за социално подпомагане утвърждава препоръ-
чителна структура на предложението по ал. 1.

Чл. 42. (1) Кметът на общината организира 
представяне на анализа на потребностите по 
чл. 37, ал. 1 и обсъждане на предложението 
по чл. 41, ал. 1.

(2) Обсъждането не може да бъде по-кратко 
от 30 дни.

(3) Обсъждането включва:
1. публикуване на анализа на потребностите 

по чл. 37, ал. 1 и на предложението по чл. 41, 
ал. 1 на интернет страницата на общината;

2. провеждане на публични дискусии;
3. провеждане на публични дискусии в 

рамките на Съвета по въпросите на социал-
ните услуги.

(4) За резултатите от обсъждането кметът 
на общината представя на общинския съвет 
обобщена информация.

Чл. 43. (1) Въз основа на изразените мне-
ния, становища и предложения в обсъждането 
по чл. 42 кметът на общината може да внесе 
промени в предложението по чл. 41, ал. 1.

(2) След приключването на обсъждането 
предложението по  чл. 41, ал. 1 на кмета на 
общината се одобрява от общинския съвет и 
заедно с анализа на потребностите по чл. 37, 
ал. 1 се изпраща на изпълнителния директор 
на Агенцията за социално подпомагане по 
електронен път.

Раздел ІІ
Разработване и актуализация на Национал-

ната карта на социалните услуги

Чл. 44. (1) Въз основа на анализите по 
чл. 37, ал. 1 и предложенията по чл. 41, ал. 1, 
получени от всички общини, Агенцията за 
социално подпомагане изготвя анализ на пот- 
ребностите на национално ниво от социални и 
интегрирани здравно-социални услуги на об-
щинско и областно ниво, които се финансират 
изцяло или частично от държавния бюджет.

(2) При изготвянето на анализа на потребно-
стите на национално ниво по ал. 1 Агенцията 
за социално подпомагане има право:

1. да извършва допълнителна проверка на 
представените данни от общините;

2. да изисква разяснения от общините по 
представените данни;

3. да изисква извършване от общините 
на повторен пълен или частичен анализ на 
потребностите по чл. 37, ал. 1 в случай на 
констатирани съществени несъответствия 
или непълноти.

(3) Съществени несъответствия или непъл-
ноти по ал. 2, т. 3 са налице, когато:

1. съдържанието на анализа не отговаря 
на нормативните изисквания;
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2. при изготвяне на анализа не са отчетени 
показатели по всички нормативно установени 
критерии;

3. е установено наличието на измервания на 
показателите, които не отговарят на данните 
от официалните източници на информация 
по чл. 3;

4. са използвани източници на информа-
ция, които не отговарят на нормативните 
изисквания;

5. са констатирани несъответствия в данни-
те по повече от два критерия за определяне 
на услугата.

Чл. 45. Анализът на потребностите на 
национално ниво по  чл. 44, ал. 1 задължи-
телно включва:

1. показателите по критериите за всички 
социални и интегрирани здравно-социални 
услуги, посочени в глава втора (обобщени 
за цялата страна, по области и по общини);

2. съществуващите към момента на изгот-
вянето на анализа социални и интегрирани 
здравно-социални услуги и брой на техните 
потребители (общ и по видове услуги и групи 
потребители) за цялата страна, по области и 
по общини;

3. брой на желаещите да ползват социални 
и интегрирани здравно-социални услуги (общ 
и по видове услуги и групи потребители) за 
цялата страна, по области и по общини;

4. информация относно броя на лица-
та, които ползват социални и интегрирани 
здравно-социални услуги на територията на 
община, различна от общината по настоящ 
адрес (общ и по видове услуги и по общини);

5. данни/информация за демографското 
развитие за последните 5 години за цялата 
страна, по области и по общини;

6. информация и прогноза за необходими-
те служители за извършване на дейностите 
по предоставяне на социални и интегрирани 
здравно-социални услуги.

Чл. 46. (1) Агенцията за социално подпо-
магане изготвя предложение за Картата въз 
основа на:

1. анализа на потребностите на национално 
ниво по чл. 44,  ал. 1;

2. предложенията на общините по чл. 41, 
ал. 1;

3. критериите по чл. 36.
(2) Предложението по ал. 1 включва:
1. всички социални и интегрирани здравно-

социални услуги и максималния брой потре-
бители на тези услуги (по видове), за които се 
осигурява изцяло или частично финансиране 
от държавния бюджет (за цялата страна, по 
области и по общини);

2. всички социални и интегрирани здравно-
социални услуги на областно ниво за удовлет-
воряване на потребностите на лица от цялата 
страна и максималния брой потребители на 
тези услуги, за които се осигурява изцяло или 

частично финансиране от държавния бюджет 
(за цялата страна и за всяка област);

3. всички социални и интегрирани здрав-
но-социални услуги на областно ниво за 
удовлетворяване на потребностите на на-
селението от цялата област и максималния 
брой потребители на тези услуги, за които се 
осигурява изцяло или частично финансиране 
от държавния бюджет (за цялата страна и за 
всяка област);

4. всички социални услуги на общинско 
ниво и максималния брой потребители на 
тези услуги, за които се осигурява изцяло или 
частично финансиране от държавния бюджет 
(по общини).

Чл. 47. (1) При разработването на предло-
жението за Картата Агенцията за социално 
подпомагане има право:

1. да включва в предложението за Картата 
социални услуги на общинско ниво и соци-
ални и интегрирани здравно-социални услу-
ги на областно ниво, за които в анализа на 
потребностите на дадена община е отчетена 
необходимост, но общината не ги е включила 
в предложението по чл. 41, ал. 1;

2. да не включва в предложението за Кар-
тата социални услуги на общинско ниво и 
социални и интегрирани здравно-социални 
услуги на областно ниво, за които в анали-
за на потребностите на дадена община не е 
отчетена необходимост, но общината ги е 
включила в предложението по чл. 41, ал. 1.

(2) Предложението за Картата по чл. 46, 
ал. 1 в частта относно интегрираните здравно-
социални услуги се съгласува предварително 
с министъра на здравеопазването.

Чл. 48. (1) Агенцията за социално подпо-
магане организира обсъждане на областно и 
общинско ниво на анализа по чл. 44, ал. 1 и 
предложението по чл. 46, ал. 1.

(2) Обсъждането не може да бъде по-кратко 
от 30 дни.

(3) Обсъждането включва:
1. представяне на становища от общините;
2. представяне на съвместни становища 

на общините в областта относно услугите на 
областно ниво;

3. провеждане на публични дискусии на 
областно и общинско ниво.

(4) За резултатите от обсъждането Аген-
цията за социално подпомагане представя на 
министъра на труда и социалната политика 
обобщена информация.

Чл. 49. (1) В рамките на срока по чл. 48, 
ал. 2 областните управители организират 
обсъждане между общините на територията 
на областта относно предложението за Кар-
тата по чл. 46, ал. 1 в частта за услугите на 
областно ниво.

(2) В рамките на срока по чл. 48, ал. 2 
кметовете на общини организират обсъждане 
на предложението за Картата по чл. 46, ал. 1 
в частта за социалните услуги за съответната 
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община, включително чрез провеждане на 
публични дискусии и обсъждания в рамките 
на Съвета по въпросите на социалните услуги.

(3) За резултатите от обсъжданията по ал. 1 
и 2 областните управители и кметовете на 
общини предоставят обобщена информация 
на Агенцията за социално подпомагане.

Чл. 50. (1) След приключване на обсъжда-
нето на областно и общинско ниво изпълни-
телният директор на Агенцията за социално 
подпомагане изпраща предложението за Кар-
тата по чл. 46, ал. 1 на министъра на труда и 
социалната политика.

(2) Към предложението се прилагат:
1. анализът на потребностите на национално 

ниво по чл. 44,  ал. 1;
2. оценка на въздействието на предложе-

нието за Картата по чл. 46, ал. 1;
3. доклад относно проведеното обсъждане 

на областно и общинско ниво;
4. становището на Министерството на 

здравеопазването относно предложението 
за Картата по чл. 46, ал. 1 в частта относно 
интегрираните здравно-социални услуги;

5. справка за отразяване на получените 
становища и предложения в рамките на про-
веденото обсъждане на областно и общинско 
ниво.

Чл. 51. (1) Министърът на труда и социал-
ната политика организира провеждането на 
обществени консултации по реда на Закона 
за нормативните актове и съгласуване с ми-
нистерствата на предложението за Картата 
по чл. 46, ал. 1.

(2) Агенцията за социално подпомагане 
предоставя становища по всички постъпили 
предложения от обществените консултации 
и съгласуването по ал. 1.

(3) Министерството на здравеопазването 
предоставя становища по всички постъпили 
предложения от обществените консултации и 
съгласуването по ал. 1 относно интегрираните 
здравно-социални услуги.

Чл. 52. (1) След обнародването в „Държавен 
вестник“ на решението на Министерския съвет 
за приемане на Картата тя се публикува на 
интернет страниците на Министерството на 
труда и социалната политика, Министерството 
на здравеопазването, Агенцията за социално 
подпомагане, Агенцията за качеството на 
социалните услуги и на областните и общин-
ските администрации.

(2) На интернет страницата на всяка област-
на администрация се публикува и информация 
относно включените в Картата социални и 
интегрирани здравно-социални услуги на об-
ластно ниво за съответната област и актуална 
информация относно предоставяните услуги 
на областно ниво.

(3) На интернет страницата на всяка об-
щина се публикува и информация относно 
включените в Картата социални и интегрирани 

здравно-социални услуги на общинско и об-
ластно ниво за съответната община и актуална 
информация относно предоставяните услуги.

Чл. 53. (1) Картата се актуализира по 
реда за нейното разработване и приемане в 
срок 12 месеца след всяко преброяване на 
населението.

(2) В срок 6 месеца след публикуването на 
резултатите от преброяването на населението 
кметовете на общини изпращат на Агенцията 
за социално подпомагане одобрените от об-
щинските съвети анализи на потребностите 
по чл. 37, ал. 1 и предложения по чл. 41, ал. 1.

Чл. 54. (1) В случаите по чл. 36, т. 2 от 
Закона за социалните услуги Картата се ак-
туализира по реда за нейното разработване 
и приемане в срок 6 месеца от датата на 
влизането в сила на промяната в критериите.

(2) В срок три месеца от датата на влизането 
в сила на промяната в критериите кметовете 
на общини изпращат на Агенцията за соци-
ално подпомагане одобрените от общинските 
съвети анализи на потребностите по чл. 37, 
ал. 1 и предложения по чл. 41, ал. 1.

Чл. 55. (1) В случаите по чл. 36, т. 3 от 
Закона за социалните услуги всяка община, в 
която има промяна на показателите по кри-
териите по глава втора, въз основа на които 
е разработена Картата, актуализира анализа 
по чл. 37, ал. 1, въз основа на който изготвя 
актуализирано предложение по чл. 41, ал. 1.

(2) Кметът на общината изпраща на Аген-
цията за социално подпомагане актуализира-
ния анализ на потребностите по чл. 37, ал. 1 
и актуализираното предложение по чл. 41, 
ал. 1, одобрени от общинския съвет.

(3) Агенцията за социално подпомагане 
изготвя предложение за актуализация на 
Картата в частта относно социалните услуги 
за конкретната община.

Чл. 56. В случаите по чл. 36, т. 4 от Закона 
за социалните услуги Картата се актуализира 
по реда на чл. 55.

Чл. 57. Всяка приета от Министерския съвет 
актуализация на Картата влиза в сила от 1 
януари на следващата година, с изключение 
на актуализацията по чл. 56, която влиза в 
сила от деня на обнародването в „Държавен 
вестник“ на решението на Министерския 
съвет за приемането є.

Чл. 58. Всяка приета от Министерския 
съвет актуализация на Картата се публикува 
по реда на чл. 52.

Раздел ІІІ
Общински годишни планове за социалните 

услуги

Чл. 59. (1) Всяка година кметът на общи-
ната организира разработването на годишен 
план за социалните услуги за следващата 
календарна година, който включва:

1. планирането на социалните услуги съ-
гласно Картата;
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2. планирането на социалните услуги, които 
се финансират от общинския бюджет.

(2) С решение на общинския съвет разра-
ботването на плана по ал. 1 може да се под-
помага от Съвета по въпросите на социалните 
услуги, създаден в общината.

Чл. 60. Планирането в общинския годишен 
план по чл. 59, ал. 1 на социалните услуги 
съгласно Картата включва:

1. социалните услуги съгласно Картата, кои-
то се предоставят на територията на общината 
и за които вече е осигурено финансиране от 
държавния бюджет;

2. брой лица, за които е осигурена възмож-
ност за ползване на услугите по т. 1;

3. мотивирано предложение за намаляване 
или увеличаване на броя на потребителите 
по т. 2;

4. новите социални услуги съгласно Кар-
тата, които се планира да бъдат създадени 
в рамките на календарната година, броя на 
техните потребители и размера на необхо-
димите средства от държавния бюджет за 
финансирането им;

5. социалните услуги, чието предоставяне 
се планира да бъде прекратено в рамките на 
календарната година;

6. начина, по който общината осигурява 
и/или планира да осигури предоставянето на 
социалните услуги по т. 1 и 4;

7. информация и прогноза за необходимите 
служители за извършване на дейностите по 
предоставяне на социалните и интегрираните 
здравно-социални услуги съгласно Картата.

Чл. 61. Планирането в общинския годишен 
план по чл. 59, ал. 1 на социалните услуги, 
които се финансират от общинския бюджет, 
включва:

1. социалните услуги, които се предоставят 
на територията на общината и за които вече е 
осигурено финансиране от общинския бюджет;

2. брой лица, за които е осигурена възмож-
ност за ползване на услугите по т. 1;

3. планирано намаляване или увеличаване 
на броя на потребителите по т. 2;

4. новите социални услуги, които се планира 
да бъдат създадени в рамките на календарната 
година, броя на техните потребители и разме-
ра на необходимите средства от общинския 
бюджет за финансирането им;

5. социалните услуги, чието предоставяне 
се планира да бъде прекратено в рамките на 
календарната година;

6. начина, по който общината осигурява 
и/или планира да осигури предоставянето на 
социалните услуги по т. 1 и 4;

7. информация и прогноза за необходимите 
служители за извършване на дейностите по 
предоставяне на социалните услуги, финан-
сирани от общинския бюджет.

Чл. 62. (1) Кметът на общината организира 
обсъждане на предложението за общински 

годишен план за социалните услуги за срок, 
не по-кратък от 30 дни.

(2) Обсъждането включва:
1. публикуване на предложението за об-

щински годишен план за социалните услуги 
на интернет страницата на общината;

2. провеждане на публични дискусии;
3. провеждане на публични дискусии в 

рамките на Съвета по въпросите на социал-
ните услуги.

(3) За резултатите от обсъждането кметът 
на общината представя на общинския съвет 
обобщена информация.

(4) Въз основа на изразените мнения, ста-
новища и предложения в обсъждането по ал. 1 
кметът на общината може да внесе промени 
в предложението за общински годишен план 
за социалните услуги.

Чл. 63. (1) Общинският годишен план за 
социалните услуги се приема от общинския 
съвет и се изпраща до 31 август по електронен 
път на Агенцията за социално подпомагане.

(2) Планът по ал. 1 се публикува на ин-
тернет страницата на общината.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба „Показа-

тел по критериите, посочени в глава втора“ 
е обобщената количествена характеристика 
в числово изражение на критериите.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ

§ 2. До шест месеца от публикуването на 
резултатите от преброяването на населението 
и жилищния фонд в Република България през 
2021 г. кметовете на общини изпращат по 
електронен път на изпълнителния директор 
на Агенцията за социално подпомагане раз-
работените, обсъдени и одобрени от общин-
ския съвет по реда на глава трета, раздел І 
анализи на потребностите по чл. 37, ал. 1 и 
предложения по чл. 41, ал. 1.

§ 3. До четири месеца след изтичането на 
срока по § 2 изпълнителният директор на 
Агенцията за социално подпомагане изпраща 
на министъра на труда и социалната политика 
разработеното и обсъдено по реда на глава 
трета, раздел ІІ предложение за Национална 
карта на социалните услуги.

§ 4. Първите общински годишни планове 
за социалните услуги, разработени, обсъдени 
и приети по реда на глава трета, раздел III, 
се изпращат на Агенцията за социално под-
помагане до 31 август на годината, следваща 
годината на приемането на Националната 
карта на социалните услуги.

§ 5. Максималният брой на потребители-
те на всички социални услуги, за които се 
осигурява изцяло или частично финансиране 
от държавния бюджет, определен в първата 
Национална карта на социалните услуги, 
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не може да бъде по-малък от достигнатия 
брой потребители на тези социални услу-
ги, делегирани от държавата дейности, към 
31 декември на годината, предхождаща годи-
ната на приемането на картата.

§ 6. Наредбата се приема на основание 
чл. 40 от Закона за социалните услуги.

Приложение 
към чл. 36

Формула за определяне на максималния 
брой на потребителите на социална услуга, 
за която се осигурява изцяло или частично 

финансиране от държавния бюджет
МБПуслуга „X“ = ΣКxi * ОTKxi * БКxi, където: 

„X“ e наименованието на конкретната 
социална услуга, за която се определя мак-
сималният брой на потребителите;

МБПуслуга „X“ – максималният брой на пот-
ребителите на социална услуга „X“;

Кxi – стойността на i-тия критерий, който 
се прилага за определянето в Картата на мак-
сималния брой на потребителите за социална 
услуга „X“; 

ОTKxi – относителната тежест на i-тия 
критерий, който се прилага за определянето 
в Картата на максималния брой на потреби-
телите за социална услуга „X“;

БКxi – броят на лицата в общината/об-
ластта/страната по i-тия критерий, който се 
прилага за определянето в Картата на макси-
малния брой на потребителите за социална 
услуга „X“. 

Критерии за определяне в Националната карта 
на социалните услуги на максималния брой 
на потребителите на всички социални услуги, 
за които се осигурява изцяло или частично 

финансиране от държавния бюджет
1. Критериите за определянето в Картата 

на максималния брой на потребителите на 
общодостъпните социални услуги по чл. 12, 
ал. 2, т. 1 от Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в общината, 
стойност на критерия – 0,3 на  1000 души с 
относителна тежест 25 на сто; 

б) общ брой на пълнолетните лица в общи-
ната, стойност на критерия – 0,35 на 1000 души 
с относителна тежест 25 на сто;

в) общ брой на децата до 18-годишна въз-
раст в общината, стойност на критерия – 1,9 
на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

г) общ брой на лицата в надтрудоспособна 
възраст в общината, стойност на критерия – 1,5 
на 1000 души с относителна тежест 25 на сто.

2. Критериите за определянето в Картата 
на максималния брой на потребителите на 
общодостъпните социални услуги по чл. 12, 
ал. 2, т. 2 от Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в община-
та – стойност на критерия 0,4 на 1000 души 
с относителна тежест 25 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица в об-
щината – стойност на критерия 0,5 на 1000 
души с относителна тежест 25 на сто;

в) общ брой на децата до 18-годишна въз-
раст в общината – стойност на критерия 2,7 
на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

г) общ брой на лицата в надтрудоспособна 
възраст в общината – стойност на критерия 2,1 
на 1000 души с относителна тежест 25 на сто.

3. Критериите за определянето в Картата 
на максималния брой на потребителите на 
социалната услуга информиране и консулти-
ране по чл. 15, т. 1 от Закона за социалните 
услуги (когато услугата е специализирана) са:

а) общ брой на населението в община-
та – стойност на критерия 1,35 на  1000 души 
с относителна тежест 20 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица в общи-
ната – стойност на критерия 1,6 на 1000 души 
с относителна тежест 20 на сто;

в) общ брой на децата до 18-годишна въз-
раст в общината – стойност на критерия 9,1 
на 1000 души с относителна тежест 20 на сто;

г) общ брой на пълнолетните лица с 
трайни увреждания в общината – стойност 
на критерия 22 на 1000 души с относителна 
тежест 15 на сто;

д) общ брой на децата с трайни увреждания 
до 18-годишна възраст в общината – стойност 
на критерия 325 на 1000 души с относителна 
тежест 15 на сто;

е) общ брой на децата от 0 до 7 г. в общи-
ната – стойност на критерия 20 на  1000 души 
с относителна тежест 10 на сто. 

4. Критериите за определянето в Картата 
на максималния брой на потребителите на 
социалната услуга застъпничество и посредни-
чество по чл. 15, т. 2 от Закона за социалните 
услуги са:

а) общ брой на населението в община-
та – стойност на критерия 0,9 на  1000 души 
с относителна тежест 20 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица в об-
щината – стойност на критерия 1,1 на 1000 
души с относителна тежест 20 на сто;

в) общ брой на децата до 18-годишна въз-
раст в общината – стойност на критерия 6,0 
на 1000 души с относителна тежест 20 на сто;

г) общ брой на лицата с трайни увреждания 
в общината – стойност на критерия 13,5 на 
1000 души с относителна тежест 20 на сто;

д) общ брой на лицата в надтрудоспособна 
възраст в общината – стойност на критерия 
4,65 на 1000 души с относителна тежест 20 
на сто.

5. Критериите за определянето в Картата 
на максималния брой на потребителите на 
социалната услуга терапия и рехабилитация по 
чл. 15, т. 4 от Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в община-
та – стойност на критерия 1,7 на 1000 души 
с относителна тежест 20 на сто;
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б) общ брой на пълнолетните лица в общи-
ната – стойност на критерия 2 на  1000 души 
с относителна тежест 20 на сто;

в) общ брой на децата до 18-годишна въз-
раст в общината – стойност на критерия 11,5 
на 1000 души с относителна тежест 20 на сто;

г) общ брой на пълнолетните лица с 
трайни увреждания в общината – стойност 
на критерия 28 на 1000 души с относителна 
тежест 20 на сто;

д) общ брой на децата с трайни увреждания 
до 18-годишна възраст в общината – стойност 
на критерия 410 на 1000 души с относителна 
тежест 20 на сто.

6. Критериите за определянето в Картата 
на максималния брой на потребителите на 
социалната услуга обучение за придобиване 
на умения по чл. 15, т. 5 от Закона за соци-
алните услуги са:

а) общ брой на населението в община-
та – стойност на критерия 1,4 на 1000 души 
с относителна тежест 20 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица в об-
щината – стойност на критерия 1,6 на 1000 
души с относителна тежест 20 на сто;

в) общ брой на децата до 18-годишна въз-
раст в общината – стойност на критерия 9,2 
на 1000 души с относителна тежест 20 на сто;

г) общ брой на пълнолетните лица с 
трайни увреждания в общината – стойност 
на критерия 22 на 1000 души с относителна 
тежест 20 на сто;

д) общ брой на децата с трайни увреждания 
до 18-годишна възраст в общината – стойност 
на критерия 20 на 1000 души с относителна 
тежест 20 на сто.

7. Критериите за определянето в Картата 
на максималния брой на потребителите на 
социалната услуга подкрепа за придобиване 
на трудови умения по чл. 15, т. 6 от Закона 
за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в община-
та – стойност на критерия 0,7 на 1000 души 
с относителна тежест 50 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица с трайни 
увреждания в трудоспособна възраст в общи-
ната – стойност на критерия 12 на 1000 души 
с относителна тежест  50 на сто.

8. Критериите за определянето в Картата 
на максималния брой на потребителите на 
социалната услуга дневна грижа за деца с 
трайни увреждания по  чл. 15, т. 7 от Закона 
за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в община-
та – стойност на критерия 0,6 на  1000 души 
с относителна тежест 20 на сто;

б) общ брой на децата до 18-годишна въз-
раст в общината – стойност на критерия 4 на 
1000 души с относителна тежест 40 на сто;

в) общ брой на децата с трайни увреждания 
до 18-годишна възраст в общината – стойност 
на критерия 140 на 1000 души с относителна 
тежест 40 на сто;

г) за заместваща грижа чрез дневна гри-
жа – брой на децата с трайни увреждания, жи-
веещи в домашна среда, в общината – стойност 
на критерия 8 на  1000 души с относителна 
тежест 100 на сто.

9. Критериите за определянето в Картата 
на максималния брой на потребителите на 
социалната услуга дневна грижа за пълнолетни 
лица с трайни увреждания по чл. 15, т. 7 от 
Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в община-
та – стойност на критерия 1,4 на  1000 души 
с относителна тежест 20 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица в общи-
ната – стойност на критерия 1,6 на 1000 души 
с относителна тежест 40 на сто;

в) общ брой на пълнолетните лица с 
трайни увреждания в общината – стойност 
на критерия 23 на 1000 души с относителна 
тежест 40 на сто;

г) за заместваща грижа чрез дневна гри-
жа – брой на пълнолетните лица с трайни 
увреждания в невъзможност за самообслуж-
ване, живеещи в домашна среда, в община-
та – стойност на критерия 20 на 1000 души с 
относителна тежест 100 на сто.

10. Критериите за определянето в Картата 
на максималния брой на потребителите на 
социалната услуга резидентна грижа за деца 
без увреждания по  чл. 15, т. 8 от Закона за 
социалните услуги са:

а) общ брой на населението в област- 
та – стойност на критерия 0,15 на  1000 души 
с относителна тежест 20 на сто;

б) общ брой на децата до 18-годишна въз-
раст в областта – стойност на критерия 1,0 
на 1000 души с относителна тежест 40 на сто;

в) общ брой на децата без увреждания до 
18-годишна възраст в областта – стойност 
на критерия 1,0 на 1000 души с относителна 
тежест 40 на сто.

11. Критериите за определянето в Картата 
на максималния брой на потребителите на 
социалната услуга резидентна грижа за деца 
с трайни увреждания по чл. 15, т. 8 от Закона 
за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в област- 
та – стойност на критерия 0,17 на  1000 души 
с относителна тежест 20 на сто;

б) общ брой на децата до 18-годишна въз-
раст в областта – стойност на критерия 1,1 
на 1000 души с относителна тежест 40 на сто;

в) общ брой на децата с трайни увреждания 
до 18-годишна възраст в областта – стойност 
на критерия 40 на 1000 души с относителна 
тежест 40 на сто.

12. Критериите за определянето в Картата 
на максималния брой на потребителите на 
социалната услуга резидентна грижа за пъл-
нолетни лица с психични разстройства по 
чл. 15, т. 8 от Закона за социалните услуги са:
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а) общ брой на населението в област- 
та – стойност на критерия 0,5 на 1000 души 
с относителна тежест 25 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица в област- 
та – стойност на критерия 0,6 на 1000 души 
с относителна тежест 25 на сто;

в) общ брой на пълнолетните лица с трайни 
увреждания в областта – стойност на критерия 
8 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

г) общ брой на пълнолетните лица с пси-
хични разстройства в областта – стойност 
на критерия 230 на 1000 души с относителна 
тежест 25 на сто;

д) за заместваща грижа чрез резидент-
на грижа – брой на пълнолетните лица с 
психични разстройства в невъзможност за 
самообслужване, живеещи в домашна сре-
да, в областта – стойност на критерия 70 на 
1000 души с относителна тежест 100 на сто.

13. Критериите за определянето в Картата 
на максималния брой на потребителите на 
социалната услуга резидентна грижа за пъл-
нолетни лица с интелектуални затруднения по 
чл. 15, т. 8 от Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в област- 
та – стойност на критерия 0,5 на 1000 души 
с относителна тежест 25 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица в област- 
та – стойност на критерия 0,6 на 1000 души 
с относителна тежест 25 на сто;

в) общ брой на пълнолетните лица с 
трайни увреждания в областта – стойност 
на критерия 8,3 на 1000 души с относителна 
тежест 25 на сто;

г) общ брой на пълнолетните лица с инте-
лектуални затруднения в областта – стойност 
на критерия 146 на 1000 души с относителна 
тежест 25 на сто;

д) за заместваща грижа чрез резидентна 
грижа – брой на пълнолетните лица с инте-
лектуални затруднения в невъзможност за 
самообслужване, живеещи в домашна среда, 
в областта – стойност на критерия 73 на 
1000 души с относителна тежест 100 на сто.

14. Критериите за определянето в Картата 
на максималния брой на потребителите на 
социалната услуга резидентна грижа за пъл-
нолетни лица с физически увреждания по 
чл. 15, т. 8 от Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в област- 
та – стойност на критерия 0,3 на 1000 души 
с относителна тежест 25 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица в област- 
та – стойност на критерия 0,35 на 1000 души 
с относителна тежест 25 на сто;

в) общ брой на пълнолетните лица с 
трайни увреждания в областта – стойност 
на критерия 4,7 на 1000 души с относителна 
тежест 25 на сто;

г) общ брой на пълнолетните лица с фи-
зически увреждания в областта – стойност 
на критерия 83 на 1000 души с относителна 
тежест 25 на сто;

д) за заместваща грижа чрез резидент-
на грижа – брой на пълнолетните лица с 
физически увреждания в невъзможност за 
самообслужване, живеещи в домашна среда, 
в областта – стойност на критерия 42 на 1000 
души с относителна тежест 100 на сто.

15. Критериите за определянето в Картата 
на максималния брой на потребителите на 
социалната услуга резидентна грижа за пъл-
нолетни лица с деменция по чл. 15, т. 8 от 
Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в област- 
та – стойност на критерия 0,3 на 1000 души 
с относителна тежест 25 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица в област- 
та – стойност на критерия 0,3 на 1000 души 
с относителна тежест 25 на сто;

в) общ брой на пълнолетните лица с 
трайни увреждания в областта – стойност 
на критерия 4,5 на 1000 души с относителна 
тежест 25 на сто;

г) общ брой на пълнолетните лица с де-
менция в областта – стойност на критерия 20 
на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

д) за заместваща грижа чрез резидентна 
грижа – брой на пълнолетните лица с демен-
ция в невъзможност за самообслужване, жи-
веещи в домашна среда, в областта – стойност 
на критерия 5 на 1000 души с относителна 
тежест 100 на сто.

16. Критериите за определянето в Карта-
та на максималния брой на потребителите 
на социалната услуга резидентна грижа за 
пълнолетни лица със сетивни увреждания по 
чл. 15, т. 8 от Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в област- 
та – стойност на критерия 0,05 на  1000 души 
с относителна тежест 25 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица в област- 
та – стойност на критерия 0,06 на 1000 души 
с относителна тежест 25 на сто;

в) общ брой на пълнолетните лица с 
трайни увреждания в областта – стойност 
на критерия 0,8 на 1000 души с относителна 
тежест 25 на сто;

г) общ брой на пълнолетните лица със 
сетивни увреждания в областта – стойност 
на критерия 35 на 1000 души с относителна 
тежест 25 на сто;

д) за заместваща грижа чрез резидентна 
грижа – брой на пълнолетните лица със 
сетивни увреждания в невъзможност за са-
мообслужване, живеещи в домашна среда, 
в областта – стойност на критерия 17 на 
1000 души с относителна тежест 100 на сто.

17. Критериите за определянето в Картата 
на максималния брой на потребителите на 
социалната услуга резидентна грижа за лица в 
надтрудоспособна възраст без увреждания по 
чл. 15, т. 8 от Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в област- 
та – стойност на критерия 1 на 1000 души с 
относителна тежест 30 на сто;
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б) общ брой на пълнолетните лица в област- 
та – стойност на критерия 1,2 на 1000 души 
с относителна тежест 30 на сто;

в) общ брой на лицата в надтрудоспособна 
възраст без увреждания в областта – стойност 
на критерия 8 на 1000 души с относителна 
тежест 40 на сто;

г) за заместваща грижа чрез резидентна 
грижа – брой на лицата в надтрудоспособна 
възраст без увреждания в невъзможност за 
самообслужване, живеещи в домашна сре-
да, в областта – стойност на критерия 8 на 
1000 души с относителна тежест 100 на сто.

18. Критериите за определянето в Картата 
на максималния брой на потребителите на 
интегрираните здравно-социални услуги за 
резидентна грижа за деца с трайни уврежда-
ния с потребност от постоянни медицински 
грижи са:

а) общ брой на населението за цялата страна 
и по области – стойност на критерия 0,04 на 
1000 души с относителна тежест 20 на сто;

б) общ брой на децата до 18-годишна въз-
раст за цялата страна и по области – стойност 
на критерия 0,25 на 1000 души с относителна 
тежест 30 на сто;

в) общ брой на децата с трайни увреждания 
общо за цялата страна и по области – стойност 
на критерия 10 на 1000 души с относителна 
тежест 50 на сто;

г) за заместваща грижа чрез резидентна 
грижа – брой на живеещите в домашна среда 
деца с трайни увреждания – стойност на кри-
терия 1 на 1000 души с относителна тежест 
100 на сто. 

19. Критериите за определянето в Карта-
та на максималния брой на потребителите 
на интегрираните здравно-социални услуги 
за резидентна грижа за пълнолетни лица с 
трайни увреждания с потребност от постоянни 
медицински грижи са:

а) общ брой на населението за цялата страна 
и по области – стойност на критерия 0,1 на 
1000 души с относителна тежест 20 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица за 
цялата страна и по области – стойност на 
критерия 0,1 на 1000 души с относителна 
тежест 30 на сто;

в) общ брой на пълнолетните лица с трайни 
увреждания с определена чужда помощ общо 
за цялата страна и по области – стойност на 
критерия 14,5 на 1000 души с относителна 
тежест 50 на сто;

г) за заместваща грижа чрез резидентна 
грижа – брой на живеещите в домашна сре-
да пълнолетни лица с трайни увреждания с 
определена чужда помощ – стойност на кри-
терия 16 на 1000 души с относителна тежест 
100 на сто. 

20. Критериите за определянето в Картата 
на максималния брой на потребителите на 
интегрираните здравно-социални услуги за 
резидентна грижа за възрастни хора в невъз-

можност за самообслужване с потребност от 
постоянни медицински грижи са:

а) общ брой на населението за цялата страна 
и по области – стойност на критерия 0,05 на 
1000 души с относителна тежест 20 на сто;

б) общ брой на лицата в надтрудоспособна 
възраст за цялата страна и по области – стой-
ност на критерия 0,3 на 1000 души с относи-
телна тежест 30 на сто;

в) общ брой на лицата в надтрудоспособна 
възраст в невъзможност за самообслужване 
общо за цялата страна и по области – стойност 
на критерия 5 на  1000 души с относителна 
тежест 50 на сто;

г) за заместваща грижа чрез резидент-
на грижа – брой на живеещите в домашна 
среда лица в надтрудоспособна възраст в 
невъзможност за самообслужване – стойност 
на критерия 5 на 1000 души с относителна 
тежест 100 на сто.

21. Критериите за определянето в Картата 
на максималния брой на потребителите на 
социалната услуга осигуряване на подслон за 
бездомни лица по  чл. 15, т. 9 от Закона за 
социалните услуги са:

а) общ брой на населението в община-
та – стойност на критерия 0,05 на  1000 души 
с относителна тежест 50 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица в общи-
ната – стойност на критерия 0,06 на 1000 души 
с относителна тежест 50 на сто.

22. Критериите за определянето в Картата 
на максималния брой на потребителите на 
социалната услуга осигуряване на подслон за 
лица в кризисна ситуация по чл. 15, т. 9 от 
Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението за цялата страна 
и по области – стойност на критерия 0,1 на 
1000 души с относителна тежест 30 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица за 
цялата страна и по области – стойност на 
критерия 0,1 на 1000 души с относителна 
тежест 35 на сто;

в) общ брой на децата до 18-годишна въз-
раст за цялата страна и по области – стойност 
на критерия 0,35 на 1000 души с относителна 
тежест 35 на сто.

23. Критериите за определянето в Картата 
на максималния брой на потребителите на 
социалната услуга осигуряване на подслон 
за деца, пострадали от домашно насилие, и 
деца – жертви на трафик по чл. 15, т. 9 от 
Закона за социалните услуги, са:

а) общ брой на населението за цялата страна 
и по области – стойност на критерия 0,1 на 
1000 души с относителна тежест 50 на сто;

б) общ брой на децата до 18-годишна въз-
раст за цялата страна и по области – стойност 
на критерия 0,2 на 1000 души с относителна 
тежест 50 на сто.

24. Критериите за определянето в Картата 
на максималния брой на потребителите на 
социалната услуга осигуряване на подслон за 
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пълнолетните лица, пострадали от домашно 
насилие, и лица – жертви на трафик по чл. 15, 
т. 9 от Закона за социалните услуги, са:

а) общ брой на населението за цялата страна 
и по области – стойност на критерия 0,1 на 
1000 души с относителна тежест 50 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица за 
цялата страна и по области – стойност на 
критерия 0,1 на 1000 души с относителна 
тежест 50 на сто.

25. Критериите за определянето в Картата 
на максималния брой на потребителите на 
социалната услуга асистентска подкрепа по 
чл. 15, т. 10 от Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в община-
та – стойност на критерия 4,25 на  1000 души 
с относителна тежест 20 на сто;

б) общ брой на лицата (деца и пълнолетни 
лица) с трайни увреждания с определена чужда 
помощ в общината – стойност на критерия 333 
на 1000 души с относителна тежест 40 на сто;

в) общ брой на лицата в надтрудоспособна 
възраст в невъзможност за самообслужване, 
които нямат определена по съответния ред 
степен на намалена работоспособност, в общи-
ната – стойност на критерия 600 на 1000 души 
с относителна тежест 40 на сто;

г) за заместваща грижа в домашна сре-
да – брой на живеещите в домашна среда в 
общината:

аа) деца с трайни увреждания – стойност 
на критерия 55 на 1000 души с относителна 
тежест 40 на сто;

бб) пълнолетни лица с трайни уврежда-
ния с определена чужда помощ – стойност 
на критерия 20 на 1000 души с относителна 
тежест 35 на сто;

вв) лица в надтрудоспособна възраст в 
невъзможност за самообслужване – стойност 
на критерия 21 на 1000 души с относителна 
тежест 35 на сто.
2178

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 
ОТ 6 АПРИЛ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за 
условията и реда за допускане на български 
физически или юридически лица до участие 
в международни процедури на Организацията 
на Северноатлантическия договор (НАТО), 
приета с Постановление № 76 на Минис-
терския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 
2005 г.; изм. и доп.,  бр. 78 от 2005 г., бр. 47 
от 2008 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 40 от 2015 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 думите „и финансовият им 
резултат през последните 3 години да не е 
отрицателен“ се заличават.

2. В ал. 2:
а) създава се нова т. З:
„3. което не е в стабилно финансово със-

тояние, установено чрез Методика за оценка 
на финансовото състояние на кандидатите за 
участие в международни процедури на НАТО 
(приложение № 1);“.

б) досегашните т. 3, 4 и 5 стават съответно 
т. 4, 5 и 6.

§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. попълнена таблица за (само)оценка на 

финансовото състояние съгласно приложение 
№ 2;“

б) точки 2 и 4 се отменят.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Документите от съответните компе-

тентни органи, удостоверяващи, че не са на-
лични обстоятелствата по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 
5 и 6, се набавят по служебен път; за лицата, 
които не са търговци по смисъла на Търгов-
ския закон, не се отнасят обстоятелствата по 
чл. 5, ал. 2, т. 1 и 2.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 3. В чл. 9, ал. 1 се правят следните из-

менения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „име“ се добавя „еди-

нен идентификационен код“, а думите „лице 
за връзка“ се заличават.

2. Създава се нова т. 2:
„2. категория предприятие;“.
3. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно 

т. 3 и 4.
§ 4. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
„(1) След приключване на финансовата 

година, но не по-късно от 30 септември, 
кандидатите представят в Министерството на 
икономиката таблицата по чл. 7, ал. 1, т. 1, 
декларацията по чл. 10, ал. 2, както и друга 
актуална информация от предходната година.“

§ 5. В чл. 13 ал. 2 се изменя така:
„(2) Министерството на икономиката из-

дава писмено потвърждение за включените в 
базата данни по чл. 3 кандидати.“

§ 6. В чл. 14 след думата „информацията“ 
се поставя запетая и се добавя „въз основа 
на потвърждението по чл. 13, ал. 2“.

§ 7. Член 17 се отменя.
§ 8. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Кандидатите, които желаят да 

участват в обявената процедура, заявяват 
писмено интерес за това в Министерството 
на икономиката в срок съобразно условията 
по конкретната процедура, но не по-късно 
от 7 дни преди обявената крайна дата в 
Известието за намерение за покана за търг. 
Към писмото се прилага и декларацията по 
чл. 10, ал. 2.“

§ 9. В чл. 27 т. 3 се изменя така:
„3. лице за контакт;“.
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§ 10. В чл. 28а думите „Министерството 
на икономиката, енергетиката и туризма“ се 
заменят с „Министерството на икономиката“.

§ 11. Създава се приложение № 1 към 
чл. 5, ал. 2, т. 3:

„Приложение № 1 
към чл. 5, ал. 2, т. 3

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ФИНАНСО-
ВОТО СЪСТОЯНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ 
ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРО-

ЦЕДУРИ НА НАТО
Оценката на финансовото състояние има 

за цел да определи нивото на финансова ста-
билност на кандидатите. Оценката на финан-
совото състояние на кандидатите се извършва 
въз основа на данните от финансовия отчет 
за последната (една) приключила финансова 
година, съдържащи се в „Счетоводен баланс“ и 
„Отчет за приходите и разходите“. За целите на 
настоящата наредба при извършване на оценка 
на финансовото състояние на кандидатите за 
участие в международни процедури на НАТО, 
се вземат под внимание следните показатели: 
текуща ликвидност, бърза ликвидност, фи-
нансова автономност, брутна рентабилност 
от дейността и нетна рентабилност. Оценката 
се основава на посочените съответно в т. 2 и 
3 показатели и коефициенти. 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА
Система от критерии и показатели за оценка 

на финансовото състояние на кандидатите: 

2.1. Текуща ликвидност =

Краткотрайни 
активи

Краткосрочни 
задължения

2.2. Бърза ликвидност =

Вземания до 
1 година+парични 

средства
Краткосрочни 
задължения

2.3. Финансова автономност =

Собствен 
капитал
Сума на

актива/пасива

2.4.  Брутна рентабил-
ност от дейността = 

Печалба преди 
лихви, амортиза-

ции и данъци
Нетни приходи 
от продажби

2.5. Нетна рентабилност =
Нетна печалба
Нетни приходи 
от продажби

Коефициентът на Текуща ликвидност из-
мерва възможността на фирмата да покрива 
с наличните краткотрайни активи кратко-
срочните си задължения.

Коефициентът на Бърза ликвидност из-
мерва дали текущите активи, с изключение 
на материалните запаси, покриват текущите 

задължения и следователно показва дали 
кандидатът ще може да погасява текущите си 
задължения с най-ликвидната част от своите 
краткотрайни активи.

Коефициентът на Финансова автономност 
отразява размера на собствения капитал като 
отношение към общата сума на актива/пасива. 
Това показва до каква степен предприятията 
зависят от финансиране от трета страна. Кол-
кото по-близо е съотношението до 1, толкова 
по-финансово независимо е дружеството и 
има по-голяма автономност за управление. 
Колкото по-близо e съотношението до 0, тол-
кова по-висок е финансовият риск за друже-
ството. Колкото по-нисък е коефициентът на 
финансова независимост, толкова по-трудно 
ще бъде дружеството да получава кредити и 
външно финансиране.

Коефициентът на Брутна рентабилност от 
дейността измерва ефективността на основната 
дейност на предприятието.

Коефициентът на Нетна рентабилност из-
мерва ефективността на цялостната дейност 
на предприятието.

3. КОЕФИЦИЕНТИ 
При определяне на нивото на финансовата 

стабилност на кандидатите – лошо, приемливо 
или добро, се използват следните коефициенти:

Показател Резултат Точки

Текуща ликвид-
ност 

Индекс > 1.5
1≤ Индекс ≤1.5
Индекс <1

2
1
0

Бърза ликвид-
ност

Индекс > 1
0.5 ≤ Индекс ≤ 1
Индекс < 0.5

2
1
0

Финансова авто-
номност 

Индекс > 0.5
0.3 ≤ Индекс ≤ 0.5
Индекс < 0.3

2
1
0

Брутна рентабил-
ност от дейността

Индекс > 0.10
0.05 ≤ Индекс ≤ 0.10
Индекс < 0.05

2
1
0

Нетна рентабил-
ност 

Индекс > 0.05
0.02 ≤ Индекс ≤ 0.05
Индекс < 0.02

2
1
0

Изключения
1.1. За Текуща ликвидност
– Ако {Краткотрайни активи} = 0, ре-

зултатът ще бъде 0 („слаб“). Стойността за 
{Краткотрайни активи} не може да бъде 
отрицателна. 

- Ако {Краткосрочни задължения} = 0, а 
{Краткотрайни активи} не е 0, резултатът ще 
бъде 2 („добър“).

1.2. За Бърза ликвидност
– Ако {Вземания до 1 година+парични 

средства} = 0, резултатът ще бъде 0 („слаб“). 
Стойността за {Краткотрайни активи} не 
може да бъде отрицателна.

– Ако {Краткосрочни задължения} = 0, а 
{Вземания до 1 година + парични средства} 
не е 0, резултатът ще бъде 2 („добър“).
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4. РЕЗУЛТАТИ 
Оценката на финансовото състояние на кандидатите се извършва въз основа на сумата на 

точките от всички пет показателя. Кандидатите се считат за финансово стабилни, при условие 
че общият брой на точките им е не по-малък от 4.

Оценка Слаб Добър

Общ брой точки 1 – 3 4 – 10
На основата на общата оценка кандидатите попадат в една от следните две категории: 
Ø Финансово стабилен
Кандидатът демонстрира стабилен финансов профил. Изпълнено е условието на чл. 5, aл. 2, 

т. 3 от наредбата.
Ø Финансово нестабилен
Кандидатът демонстрира нестабилен финансов профил и не отговаря на условието на чл. 5, 

aл. 2, т. 3 от наредбата.“
§ 12. Създава се приложение № 2 към чл. 7, ал. 1, т. 1:

„Приложение № 2 
към чл. 7, ал. 1, т. 1

Инструмент за (само)оценка на финансовото състояние на кандидатите

1 – Съотношения и използвани стойности

Показател Съотношение

Текуща ликвидност
    Краткосрочни активи    
Краткосрочни задължения

Бърза ликвидност
    Вземания до 1 година + парични средства     
Краткосрочни задължения (банкови и небанкови)

Финансова автономност
Собствен капитал
Сума на актива

Брутна рентабилност oт дейността
Резултат от дейността преди амортизации, лихви и данъци

Нетни приходи от продажби

Нетна рентабилност 
         Нетна печалба         
Нетни приходи от продажби

Показател
Слаб Приемлив Добър

0 1 2

Текуща ликвидност Индекс < 1 1≤ Индекс ≤1.5 Индекс > 1.5

Бърза ликвидност Индекс < 0.5 0.5 ≤ Индекс ≤ 1 Индекс > 1

Финансова автономност Индекс < 0.30 0.30 ≤ Индекс ≤ 0.50 Индекс > 0.50

Брутна рентабилност oт дейността Индекс < 0.05 0.05 ≤ Индекс ≤ 0.10 Индекс > 0.10

Нетна рентабилност Индекс < 0.02 0.02 ≤ Индекс ≤ 0.05 Индекс > 0.05

3 – Оценка на икономическата стабилност на дружеството    

Показател Индекс Оценка Резултат
Текуща ликвидност - - -
Бърза ликвидност - - -

Финансова автономност - - -
Брутна рентабилност oт дейността - - -

Показател Индекс Оценка Резултат
Нетна рентабилност - - -

Общ резултат   -

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Съставил: 
 (подпис) 

Дата …………… г. 
 (име, фамилия)
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Cчетоводен баланс и Oтчет за приходите и разходите

Дата на приключване (дд/мм/гггг)  

Продължителност (месеци)  

Наименование на дружеството  

ЕИК  

Счетоводен баланс 

А
К
Т
И

В
И

1. Записан невнесен капитал  

2. Нетекущи (дълготрайни) активи (2.1+2.2+2.3) 0,00

2.1 – Дълготрайни нематериални активи  

2.2 – Дълготрайни материални активи  

2.3 – Финансови активи  

3. Текущи (краткотрайни) активи (3.1+3.2.1+3.2.2+3.3+3.4) 0,00

3.1 – Материални запаси  

3.2.1 – Вземания до една година  

3.2.2 – Вземания над една година  

3.3 – Парични средства в банки и каси  

3.4 – Други текущи активи  

Сума на актива (1+2+3) 0,00

П
А
С
И

В
И

4. Капитал и резерви (4.1+4.2+4.3+4.4) 0,00

4.1 – Записан капитал  

4.2 – Резерви  

4.3 – Натрупана печалба (загуба) от минали години  

4.4 – Печалба (загуба) от текущата година  

5. Задължения (5.1.1+5.1.2+5.2.1+5.2.2) 0,00

5.1.1 – Дълготрайни небанкови задължения  

5.1.2 – Дълготрайни банкови задължения  

5.2.1 – Краткотрайни небанкови задължения  

5.2.2 – Краткотрайни банкови задължения  

Сума на пасива (4+5) 0,00

Сумата на ак-
тива да е рав-
на на сумата 

на пасива
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Отчет за приходите и разходите

Нетни приходи от продажби  

+/- Промяна на запасите от продукция и незавършено производство(1)  

+ Други приходи  

= Приходи от дейността 0,00

- Разходи за материали и външни услуги  

- Други оперативни разходи  

- Разходи за персонала (заплати и осигуровки)  

= Резултат от дейността преди амортизации, лихви и данъци 0,00

- Разходи за амортизация и обезценка на активи  

= Резултат от оперативна дейност – печалба или загуба (НОП/НОЗ) 0,00

+ Финансови приходи и разлики от промяна на финансови активи  

- Разходи за лихви  

- Други финансови разходи  

= Счетоводна печалба 0,00

+ Извънредни приходи  

- Извънредни разходи  

+/- Данъци върху печалбата(1)  

= Печалба или загуба за финансовата година (Нетен резултат) 0,00

(1)Положителна или отрицателна сума

“
към който се създава национален компетентен 
орган по мрежова и информационна сигурност 
за сектор „Енергетика“;“.

2. Досегашната т. 39 става т. 40.
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „финансов контро-

льор“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след 
думите „Защита на класифицираната инфор-
мация“ се добавя „и служител по мрежова и 
информационна сигурност“.

2. В ал. 2 числото „191“ се заменя със „196“.
§ 3. В чл. 14, ал. 5 се правят следните из-

менения:
1. В т. 2 думите „Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси (ЗПКИ)“ 
се заменят със „Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно при-
добитото имущество (ЗПКОНПИ)“. 

2. Точка 9 се отменя.
3. Точка 12 се изменя така:
„12. води и поддържа регистър на деклараци-

ите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ по отношение 
на задължените лица по § 2, ал. 1, т. 1 – 4 от 
допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ.“

4. Точка 13 се отменя.
§ 4. В глава трета се създава раздел Vа с 

чл. 16а:

Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. Заявленията по чл. 7, подадени до 

влизането в сила на това постановление, се 
разглеждат по досегашния ред.

§ 14. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 
ОТ 6 АПРИЛ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на Министерството на енергети-
ката, приет с Постановление № 360 на Ми-
нистерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ,  бр. 100 

от 2015 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2018 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 5, ал. 1 се правят следните из-
менения и допълнения:

1. Създава се нова т. 39:
„39. осъществява функциите на админи-

стративен орган по Закона за киберсигурност, 
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„Раздел Vа
Служител по мрежова и информационна си-

гурност

Чл. 16а (1) Служителят по мрежова и ин-
формационна сигурност на Министерството 
на енергетиката е длъжностно лице на пряко 
подчинение на министъра и осъществява 
функции, които са свързани с организира-
нето, управлението и прилагането на мерки 
за мрежова и информационна сигурност на 
ведомството, и изпълнява функциите на на-
ционален компетентен орган по защита на 
мрежовата и информационната сигурност за 
сектор „Енергетика“.

(2) Служителят по ал. 1 осъществява дей-
ностите по прилагане на мерки за мрежова и 
информационна сигурност на всички структури, 
програми, дейности и процеси в министер-
ството.

(3) Служителят по мрежова и информацион-
на сигурност докладва директно на министъра.

(4) Служителят по мрежова и информацион-
на сигурност осъществява следните функции:

1. организира дейностите, които са свърза-
ни с постигане на високо ниво на мрежова и 
информационна сигурност, и целите, заложени 
в политиката на министерството за мрежова 
и информационна сигурност;

2. участва в изготвянето на политиките и 
документираната информация;

3. разработва, предлага на министъра за 
утвърждаване и следи за спазването на вът- 
решните правила за всяка дейност, която е 
свързана с администрирането, експлоатацията 
и поддръжката на хардуер и софтуер;

4. следи за прилагането на законите, под-
законовите нормативни актове, стандартите, 
политиките и правилата за мрежовата и ин-
формационната сигурност;

5. консултира ръководството на минис-
терството във връзка с информационната 
сигурност;

6. организира, координира и отговаря за пе-
риодичните оценки на рисковете за мрежовата 
и информационната сигурност;

7. периодично (не по-рядко от веднъж 
годишно) изготвя доклади за състоянието и 
проблемите в мрежовата и информационната 
сигурност в министерството и ги представя 
на министъра;

8. координира обученията, които са свързани 
с мрежовата и информационната сигурност;

9. организира извършването на проверки 
за установяване актуалността на плановете за 
справяне с инцидентите и плановете за действия 
в случай на аварии, природни бедствия или 
други форсмажорни обстоятелства, анализира 
резултатите от тях и организира изменение на 
плановете, ако е необходимо;

10. поддържа връзки с други администра-
ции, организации и експерти, които работят в 
областта на информационната сигурност;

11. отговаря за водене на регистъра на 
инцидентите и за реагиране при инциденти с 
информационната сигурност при условията и 
по реда на Закона за киберсигурност и подза-
коновите актове по прилагането му;

12. уведомява за инциденти съответния 
секторен екип за реагиране на инциденти с 
компютърната сигурност в съответствие с 
изискванията за уведомяване при инциденти 
на Наредбата за минималните изисквания за 
мрежова и информационна сигурност, приета с 
Постановление № 186 на Министерския съвет 
от 2019 г. (ДВ, бр. 59 от 2019 г.);

13. организира анализ на инцидентите с 
мрежовата и информационната сигурност за 
откриване на причините за тях и предприема 
мерки за отстраняването им с цел намаляване 
на еднотипните инциденти и намаляване на 
загубите от тях;

14. следи за актуализиране на използвания 
софтуер и фърмуер и дава препоръки;

15. следи за появата на нови киберзаплахи 
(вируси, зловреден код, спам, атаки и др.) и 
предлага адекватни мерки за противодействи-
ето им;

16. организира тестове за откриване на уязви-
мости в информационните и комуникационните 
системи и предлага мерки за отстраняването им;

17. организира и сътрудничи при провежда-
нето на одити, проверки и анкети и при изпра-
щането на резултатите от тях на съответния 
национален компетентен орган;

18. предлага санкции за лицата, които са 
нарушили мерките за мрежовата и информа-
ционната сигурност;

19. изпълнява други функции, които про-
изтичат от нормативните актове, уреждащи 
изискванията към мерките за информационна 
и мрежова сигурност.“

§ 5. В чл. 19 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Точка 32 се отменя.
2. Създава се т. 45:
„45. осигурява финансовото изпълнение на 

програма „Възобновяема енергия, енергийна 
ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС), 
финансирана от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство, 
като осъществява дейности, свързани с осче-
товодяване и плащания по програмата.“

§ 6. В чл. 20 се създава т. 30:
„30. осигурява правилното прилагане на 

правната рамка за изпълнение на програма 
ВЕЕЕЕС, финансирана от Финансовия меха-
низъм на Европейското икономическо прос-
транство, включително осъществява последващ 
контрол на обществени поръчки, провеждани 
от бенефициенти по програмата.“

§ 7. В чл. 22 се създава т. 25:
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„25. осъществява дейности, които са свързани 
с разработване на насоки за кандидатстване 
по процедури за подбор на проектни предло-
жения и въвеждане в Информационна система 
за управление и наблюдение (ИСУН 2020) на 
процедурите за подбор на проектни предло-
жения по програма ВЕЕЕЕС, финансирана 
от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство.“

§ 8. В чл. 23 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Точка 14 се изменя така:
„14. изпълнява функциите на програмен 

оператор по програма ВЕЕЕЕС, финансирана 
от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство, като организира, 
координира и отговаря за дейностите по изпъл-
нение на ангажиментите на министерството 
по програмата; дейността на дирекцията по 
програма ВЕЕЕЕС се подпомага от сътруд-
ници по управление на европейски проекти и 
програми, назначени за срок до приключване 
на програмата, и с възнаграждения, финан-
сирани изцяло от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство;“.

2. Създава се нова т. 15:
„15. осъществява дейности, които са свързани 

с оценката на проектни предложения по про-
грама ВЕЕЕЕС, финансирана от Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо 
пространство;“.

3. Досегашните т. 15 – 30 стават съответно 
т. 16 – 31.

§ 9. В чл. 26 се създава т. 16:
„16. осъществява дейности по мониторинг 

на фактическото изпълнение на програма 
ВЕЕЕЕС, финансирана от Финансовия меха-
низъм на Европейското икономическо прос-
транство, и на проектите, както и дейности, 
свързани с верификация на разходите.“

§ 10. В приложението към чл. 6, ал. 8 и 
чл. 11, ал. 3 се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В наименованието числото „191“ се за-
меня със „196“.

2. След ред „Звено за защита на класифици-
раната информация 3“ се създава ред:

„Служител по мрежова и информационна 
сигурност 1“.

3. На ред „Специализирана администрация“ 
числото „116“ се заменя със „120“.

4. На ред „дирекция „Енергийни проекти и 
международно сътрудничество“ числото „20“ 
се заменя с „24“.

Заключителна разпоредба
§ 11. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  

Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:  

Росен Кожухаров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 
ОТ 6 АПРИЛ 2021 Г.

за изменение и допълнение на нормативни 
актове на Министерския съвет

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В Наредбата за определяне на пра-
вила за образуване и прилагане на цената 
на универсалната пощенска услуга, приета с 
Постановление № 248 на Министерския съвет 
от 2011 г. (ДВ, бр. 70 от 2011 г.), се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2 накрая се поставя запетая 
и се добавя „при спазване принципите на 
публичност и равнопоставеност“.

2. В чл. 4:
а) в ал. 2 думите „икономически обосно-

вана печалба в съответствие с инвестицион-
ната политика на задължения оператор“ се 
заменят с „разумна печалба в съответствие 
с чл. 66, ал. 2, т. 6 от Закона за пощенските 
услуги, която не надвишава средната норма 
на печалба на пощенските оператори, лицен-
зирани за извършване на услуги от обхвата 
на универсалната пощенска услуга“;

б) в ал. 3 думите „икономически обосно-
вана печалба в съответствие с инвестицион-
ната политика на задължения оператор“ се 
заменят с „разумна печалба в съответствие 
с чл. 66, ал. 2, т. 6 от Закона за пощенските 
услуги, която не надвишава средната норма 
на печалба на пощенските оператори, лицен-
зирани за извършване на услуги от обхвата 
на универсалната пощенска услуга“.

3. В чл. 5:
а) в ал. 1 думите „цените на универсалната 

пощенска услуга по видове услуги“ се заменят 
с „цените по видове услуги от универсалната 
пощенска услуга“;

б) създава се ал. 3:
„(3) Цените на услугите по ал. 1, т. 1 могат 

да се образуват и в зависимост от формáта 
съгласно чл. 17.5 на Всемирната пощенска 
конвенция.“

4. В чл. 6, т. 1 след думата „теглото“ се 
поставя запетая и се добавя „формáта“.

5. В чл. 9:
а) в ал. 2:
аа) в т. 3 се създава изречение второ: 

„Данните следва да показват връзката между 
единичните разходи по услуги от системата и 
формираните цени по теглови стъпки;“

бб) в т. 6 думите „икономически обос- 
нована печалба в съответствие с приетата 
инвестиционна политика на дружеството“ 
се заменят с „разумната печалба по видове 
услуги от универсалната пощенска услуга в 
съответствие с чл. 66, ал. 2, т. 6 от ЗПУ заедно 
със съответните изчисления“;
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вв) в т. 7 след думата „цени“ се поставя 
запетая и се добавя „включващ оценка на 
ефекта на очакваните приходи върху финан-
совия резултат“;

б) създава се ал. 4:
„(4) В случай че пощенският оператор със 

задължение за извършване на универсалната 
пощенска услуга не внесе в определения срок 
преработени цени по ал. 3 или преработените 
цени не отговарят на изискванията на тази 
наредба и на методиката по чл. 15, ал. 1, т. 13 
от Закона за пощенските услуги, Комисията за 
регулиране на съобщенията отказва тяхното 
съгласуване.“;

в) създава се ал. 5:
„(5) При изготвяне на предложението по 

ал. 1 задълженият оператор се съобразява с 
предоставената информация от Комисията 
за регулиране на съобщенията за средната 
норма на печалба на пощенските оператори, 
лицензирани за извършване на услуги от 
обхвата на универсалната пощенска услуга.“

6. В чл. 14 ал. 4 се отменя.
7. Допълнителната разпоредба се отменя.
§ 2. В Методиката за определяне достъп-

ността на цената на универсалната пощенска 
услуга, приета с Постановление № 248 на 
Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 70 
от 2011 г.), се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В чл. 2, в основния текст думите „и се 
предоставя“ и запетаята пред тях се заличават.

2. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
„(2) Задълженият оператор при формира-

нето на цената на универсалната пощенска 
услуга задължително включва в потребител-
ската ценова кошница услугите по чл. 34, ал. 1 
от Закона за пощенските услуги, отнесени 
по формáти, според структурата на цените, 
както следва:

1. вътрешни пощенски услуги „без предим-
ство“, включващи:

а) кореспондентски пратки до 50 г – 
формáт Р;

б) пощенски карти – формáт Р;
в) кореспондентски пратки до 500 г – 

формáт G;
г) писмовни пратки до 5000 г (кореспон-

дентски пратки, малки пакети, печатни про-
изведения) – формáт Е;

д) пощенски колети до 20 кг;
е) допълнителна услуга „препоръка“;
ж) допълнителна услуга „обявена стойност“;
2. международни пощенски услуги „без 

предимство“, включващи:
а) кореспондентски пратки до 50 г – 

формáт Р;
б) кореспондентски пратки до 500 г – 

формáт G;

в) писмовни пратки до 5000 г (кореспон-
дентски пратки, малки пакети, печатни про-
изведения) – формáт Е;

г) пощенски колети до 20 кг;
д) допълнителна услуга „препоръка“;
е) допълнителна услуга „обявена стойност“.“
3. Раздел II се отменя.
4. В чл. 7:
а) в ал. 1 след думите „чл. 34“ се поставя 

запетая и се добавя „ал. 1“;
б) в ал. 2 след думите „пощенска услуга“ се 

добавя „за страната“, а думите „и международ-
ни изходящи“ и „съгласно чл. 34, ал. 1, т. 1 от 
Закона за пощенските услуги“ се заличават;

в) в ал. 3 изречение второ се заличава;
г) в ал. 4 след думите „чл. 34“ се поставя 

запетая и се добавя „ал. 1“ и след думите 
„новите цени на услугите“ се поставя запетая 
и се добавя „като използва потребителската 
кошница съгласно чл. 4“.

5. В чл. 8, ал. 2 след думите „чл. 34“ се 
поставя запетая и се добавя „ал. 1“.

6. В § 1 от допълнителната разпоредба: 
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 2 изречение второ се изменя така:  

„Единична цена“ се прилага за елементите: 
вътрешни кореспондентски пратки до 50 г, 
вътрешни пощенски карти до 50 г и за услу-
гата „препоръка“ за страната и за чужбина.“;

в) в т. 3 изречение второ се изменя така:  
„Среднопретеглена цена“ се прилага за еле-
ментите: вътрешни кореспондентски пратки 
до 500 г, вътрешни писмовни пратки до 5000 г, 
вътрешни колетни пратки до 20 кг и услугата 
„обявена стойност“ за страната.“;

г) създава се т. 5: 
„5. „Начална цена“ е цената, която за-

дълженият оператор образува на базата на 
извършените разходи за процесите по прие-
мане и пренасяне на пратките на територията 
на страната. „Начална цена“ се прилага за 
елементите: международни кореспондентски 
пратки до 50 г, международни кореспондентски 
пратки до 500 г, международни писмовни прат-
ки до 5000 г, международни колетни пратки 
до 20 кг и услугите „препоръка“ и „обявена 
стойност“ за чужбина.“

7. Приложението към чл. 4, ал. 1 „Потреби-
телска кошница за определяне достъпността 
на цената на универсалната пощенска услуга“ 
се изменя така:

„Приложение 
към чл. 4

Дата на последно изменение  на цените: 

Дата на определяне на изменение на цените:  

Акумулиран индекс на потребителските 
цени (CPI), %:  

Общ коригиран приход (лв.):  

Общ очакван приход (лв.):  
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Потребителска кошница за определяне на достъпност на цената на УПУ

Елементи на потребителската 
ценова кошница

Среден 
месе чен 
обем 

Дейст-
ваща 
цена

Приход 
при дейст-
ващи цени 

Кориги-
ран при-

ход

Нова 
цена

Очакван 
приход при 
нови цени

Измене-
ние на 
цената

бр. лв. лв. лв. лв. лв. %

Q P0 R0 = Q * P0

W= R0 * 
CPI/100

P1 R1 = Q * P1

(P1-P0)* 
100/P0

1. Вътрешни пощенски услуги „без пре-
димство“, включващи:

             

1.1. Вътрешни пощенски пратки по  
чл. 34, ал. 1 от Закона за пощенските 
услуги и съгласно структурата на цени-
те по ВПС:

             

1.1.1. Кореспондентски пратки до 50 г 
(формат Р)

             

1.1.2. Пощенски карти (формат Р)              

1.1.3. Кореспондентски пратки до 500 г 
(формат G)

             

1.1.4. Писмовни пратки до 5000 г – 
кореспондентски пратки, малки паке-
ти, печатни произведения (формат Е)

             

1.2. Пощенски колети до 20 кг              

1.3. Допълнителна услуга „препоръка“              

1.4. Допълнителна услуга „обявена 
стойност“ 

             

2. Международни изходящи пощенски 
услуги „без предимство“, включващи:

             

2.1. Изходящи пощенски пратки по 
чл. 34, ал. 1 от Закона за пощенските 
услуги и съгласно структурата на цени-
те по ВПС:

             

2.1.1. Кореспондентски пратки до 50 г 
(формат Р)

             

2.1.2. Кореспондентски пратки до 500 г 
(формат G)

             

2.1.3. Писмовни пратки до 5000 г – ко-
респондентски пратки, малки пакети, 
печатни произведения (формат Е)

             

2.2. Пощенски колети до 20 кг              

2.3. Допълнителна услуга „препоръка“              

2.4. Допълнителна услуга „обявена 
стойност“ 

             

ОБЩО:

*Забележка. За международни изходящи пратки се използва начална цена по смисъла на т. 5 от допълнител-
ните разпоредби на методиката.“ 

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

2181
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 
ОТ 7 АПРИЛ 2021 Г.

за изменение и допълнение на нормативни 
актове на Министерския съвет

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В Наредбата за провеждане на конкур-
сите и подбора при мобилност на държавни 
служители, приета с Постановление № 304 
на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, 
бр. 97 от 2019 г.; изм. и доп.,  бр. 9 от 2020 г.), 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 13, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. минималните изисквания съгласно Кла-

сификатора на длъжностите в администрацията, 
както и специфичните изисквания, предвидени 
в нормативни актове за заемане на съответната 
длъжност, като се посочват съответните разпо-
редби, предвиждащи специфични изисквания;“.

2. В чл. 14:
а) в ал. 2 думите „и информация за раз-

мера на основната заплата за длъжността“ се 
заменят с „електронна поща за изпращане на 
документи от кандидатите и информация за 
начина на определяне на размера на основната 
заплата съобразно изискванията за съответната 
длъжност и вътрешните правила на съответната 
администрация“;

б) създават се ал. 3 и 4:
„(3) Обявлението може да съдържа и до-

пълнителна информация, която да подпомогне 
кандидатите при преценката им за админи-
страцията като работодател.

(4) В обявлението се посочва, че българ-
ските граждани, които са преминали срочна 
служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 
от Закона за резерва на въоръжените сили на 
Република България, се ползват с предимство 
при кандидатстване за работа в държавната 
администрация при постигнати равни крайни 
резултати от проведената процедура.“

3. В чл. 17, ал. 6 след думите „по електронен 
път“ се добавя „чрез посочената в обявлението 
по чл. 14, ал. 2 електронна поща“.

4. В чл. 18, ал. 1, в изречение трето накрая 
се добавя „на посочената от него електронна 
поща“.

5. В чл. 21, ал. 4 се създава изречение второ: 
„Списъците са публични до приключване на 
конкурсната процедура.“

6. В чл. 33:
а) основният текст става ал. 1;
б) в т. 1 след думата „тест“ се добавя „за 

познания от професионалната област на длъж-
ността и относно администрацията, в която е 
конкурсната длъжност“;

в) създава се ал. 2:
„(2) По преценка на органа по назначава-

не конкурсът може да включва решаване на 
тест за общи компетентности и познания за 

държавната администрация по реда на глава 
четвърта.“

7. В чл. 34:
а) в ал. 2 след думите „чл. 33“ се поставя за-

петая и се добавя „ал. 1“ и се създават изречения 
второ и трето: „За висши държавни служители 
не се допуска писмената част на конкурса да 
се провежда единствено чрез решаване на тест. 
В останалите случаи писмената част на кон-
курса не може да се провежда само чрез тест 
по чл. 33, ал. 2, ако за конкурсната длъжност 
има изискване за професионален опит.“;

б) създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Когато провеждането на конкурса 

включва решаване на тест по реда на глава 
четвърта, ако това не е единствен начин за 
провеждане на конкурса, в заповедта по чл. 13, 
ал. 1 се посочва дали резултатите от него са 
основание за отстраняване на кандидатите или 
само подпомагат конкурсната комисия при 
преценката на професионалните и деловите 
им качества.

(4) В случаите по ал. 3, ако резултатите 
от теста не са основание за отстраняване на 
кандидатите, в заповедта по чл. 13, ал. 1 се 
посочва дали тестът следва да се решава от 
всички допуснати до конкурса кандидати или 
само от допуснатите до интервюто кандидати.“;

в) досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея:
аа) след думите „по чл. 33“ се поставя за-

петая и се добавя  „ал. 1“;
бб) създава се ново изречение второ: „Ко-

гато резултатите от теста по чл. 33, ал. 2 са 
основание за отстраняване на кандидатите, 
за успешно издържали кандидати се считат 
получилите минималния брой точки съгласно 
чл. 72, ал. 6.“;

вв) досегашните изречения второ и трето 
стават съответно изречения трето и четвърто;

г) досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя 
така:

„(6) Продължителността на провеждането 
на всеки конкретен начин по чл. 33, ал. 1 се 
определя от конкурсната комисия. В деня на 
провеждането на конкурса началото и краят за 
всеки от начините по  чл. 33, ал. 1 се обявяват 
на участниците от председателя на комисията.“;

д) създава се ал. 7:
„(7) Комисията е длъжна не по-късно от 

24 часа преди датата на провеждането на кон-
курса да обяви на интернет страницата на съот-
ветната администрация системата за определяне 
на резултатите, както и продължителността 
на провеждането на всеки конкретен начин.“

8. В чл. 36, ал. 1 след думите „чл. 33“ се 
поставя запетая и се добавя „ал. 1“.

9. В чл. 37:
а) в ал. 1:
аа) накрая се поставя запетая и се добавя 

„като отбелязват неверните отговори по недву-
смислен начин“;
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бб) създава се изречение второ: „Тестовете 
се подписват от проверилите ги членове на 
комисията.“;

б) в ал. 2 думите „ако кандидатите са по-
сочили такава“ и запетаите пред и след тях се 
заличават.

10. В чл. 38:
а) в ал. 1 след думите „чл. 33“ се поставя 

запетая и се добавя „ал. 1“;
б) в ал. 3 се създава изречение трето: „Раз-

работките се подписват от проверилите ги 
членове на комисията.“;

в) в ал. 4, изречение второ думите „ако 
кандидатите са посочили такава“ и запетаите 
пред и след тях се заличават.

11. В чл. 39:
а) в ал. 1 след думите „чл. 33“ се поставя 

запетая и се добавя „ал. 1“;
б) в ал. 7, изречение второ думите „ако 

кандидатите са посочили такава“ и запетаите 
пред и след тях се заличават.

12. В чл. 40:
а) в ал. 1 след думите „чл. 33“ се поставя 

запетая и се добавя „ал. 1“;
б) в ал. 3 се създава изречение трето: „Прак-

тическите задачи се подписват от проверилите 
ги членове на комисията.“;

в) в ал. 4, изречение второ думите „ако 
кандидатите са посочили такава“ и запетаите 
пред и след тях се заличават.

13. В чл. 41:
а) в ал. 1 след думите „чл. 33“ се поставя 

запетая и се добавя „ал. 1“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Когато резултатите от теста по реда на 

глава четвърта са основание за отстраняване 
на кандидатите, до участие в другите начини 
за провеждане на конкурса, съответно до ин-
тервюто, се допускат само кандидати, които 
са получили минималния брой точки съгласно 
чл. 72, ал. 6.“

14. В чл. 44:
а) в ал. 4 се създава ново изречение второ: 

„Класирането е публично до приключването 
на конкурсната процедура.“;

б) досегашното изречение второ става из-
речение трето и в него думите „които са се 
явили на интервю“ и запетаите пред и след 
тях се заличават.

15. В чл. 66:
а) създава се нова ал. 5:
„(5) По преценка на органа по назначава-

нето при провеждането на подбора може да 
се приложи решаване на тест по реда на глава 
четвърта, като това се отразява в заповедта по 
ал. 2 и в обявлението по ал. 3.“;

б) досегашните ал. 5 и 6 стават съответно 
ал. 6 и 7.

16. В чл. 68 ал. 3 се изменя така:
„(3) Подборът включва събеседване за пре-

ценка на професионалните и деловите качества 
на кандидатите за изпълнение на обявената 

длъжност, като може да се проведе и писмен 
изпит и/или тест по реда на глава четвърта, 
ако органът по назначаването прецени за не-
обходимо.“

17. Създава се глава четвърта с чл. 69 – 74:

„ Г л а в а  ч е т в ъ р т а

ТЕСТ ЗА ОБЩИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И 
ПОЗНАНИЯ ЗА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИ-

СТРАЦИЯ

Чл. 69. (1) Тестът за общи компетентности 
и познания за държавната администрация се 
провежда в гр. София чрез платформа, която 
се поддържа от администрацията на Министер-
ския съвет, в компютърно оборудвани тестови 
зали в присъствието на квестори. Институтът 
по публична администрация (ИПА) съдейства 
на конкурсните комисии за организацията на 
провеждането на теста.

(2) Изпълнителният директор на ИПА:
1. определя за всяка отделна тестова сесия не 

по-малко от двама квестори, които са служители 
в държавната администрация и са преминали 
успешно специализиран тест за интегритет и 
обучение, които са организирани от ИПА;

2. осигурява зали за провеждане на тестовете 
и отговаря за съответствието им с изискванията 
по наредбата;

3. приема заявления на кандидатите за квес-
тори, които отговарят на съответните условия;

4. организира провеждането на специали-
зиран тест за интегритет на кандидатите за 
квестори;

5. организира и провежда специализирано 
обучение за преминалите теста по т. 4 канди-
дати за квестори.

(3) За кандидатите с двигателни затруднения 
се осигурява достъпна среда до и в тестовите 
зали. В залите се осигуряват слушалки и ми-
крофон за кандидатите с намален слух.

(4) Залите следва да имат компютърното 
оборудване и свързаност, които осигуряват 
ефективно провеждане на теста. Компютърните 
работни станции са свързани с платформата 
посредством защитена връзка.

(5) Платформата за провеждане на теста 
не е публична система. Тя съдържа: тестовите 
задачи, информация за проведените тестове, 
алгоритми за генериране на тестове и автома-
тична обработка на резултати. Служителите 
от звената „Човешки ресурси“ имат достъп до 
генерираните от платформата резултати чрез 
профила си в Портала за работа в държавната 
администрация (Портала).

Чл. 70. (1) Квесторите имат следните за-
дължения:

1. предварителна подготовка на тестовите 
зали и работните станции;

2. приемане на кандидатите в залата, вклю-
чително:

а) проверка на самоличността и сверяване 
на данните от личната карта със списъка на 
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разпределените за съответната тестова сесия 
кандидати;

б) пропускане на кандидатите в залата, като 
не се допуска внасяне на електронни средства 
за записване, за заснемане и за комуникация;

в) настаняване на кандидатите със специ-
ални потребности (двигателни затруднения, 
намален слух или дислексия) на определените 
за тях места;

3. недопускане до тестовата сесия на закъс-
нели кандидати или кандидати без документи 
за самоличност;

4. даване на инструкции към кандидатите 
относно начина и продължителността на про-
веждането на тестовете;

5. следене за спазване на реда в залата и 
правилата за провеждане на тестовете;

6. отстраняване на кандидати преди започ-
ване на тестовата сесия, които са извършили 
нарушения на реда в залата и на правилата за 
провеждане на тестовете;

7. прекратяване на тестовата сесия на канди-
дати, извършили нарушения на реда в залата и 
на правилата за провеждане на тестовете, както 
и отстраняване на нарушителите от залата.

(2) За всяка сесия квесторите изготвят до-
клад по образец, утвърден от изпълнителния 
директор на ИПА, който съдържа:

1. списък на явилите се кандидати;
2. списък на недопуснатите кандидати, като 

се посочват основанията за недопускане;
3. списък с отстранените кандидати преди 

започване на тестовата сесия и с отстранените 
кандидати от тестовата сесия с описание на 
основанията за отстраняване;

4. описание на всички проблеми и инци-
денти от техническо или друго естество, които 
са довели до забавяне, временно спиране или 
прекратяване на тестовата сесия.

(3) За всяка отделна тестова сесия в деня 
преди провеждането є определените квестори 
получават от ИПА списък на разпределените за 
сесията кандидати и подписват декларация за 
липса на конфликт на интереси с кандидатите. 
Институтът по публична администрация отго-
варя за своевременната замяна на квесторите, 
когато това е необходимо.

Чл. 71. (1) В заповедта по чл. 13, ал. 1, 
съответно в обявлението по чл. 66, ал. 3, се 
посочва изискването кандидатите да се регис-
трират в Портала за получаване на персонален 
идентификационен номер (ПИН), който слу-
жи за идентифициране при кандидатстване и 
явяване на тест. Регистрацията е валидна за 
срок 5 години.

(2) В случай че кандидатът е с дислексия, 
към документите за участие в конкурса или 
подбора се прилага и медицински документ, 
който удостоверява това състояние.

(3) Служител от звеното „Човешки ресурси“, 
който е определен от органа по назначаването, 
се регистрира в Портала и отбелязва:

1. допуснатите до теста кандидати;
2. нивото на теста съобразно длъжността, за 

която се провежда конкурсът – висш държавен 
служител, ръководна или експертна длъжност;

3. кандидатите с дислексия.
(4) Определени от изпълнителния дирек-

тор на ИПА служители на института в срок 
3 работни дни след отбелязването на информа-
цията по ал. 4 формират групи за теста, като 
определят дата, час и зали за провеждането 
на тестовете, посочват квестори и разпределят 
кандидатите. Датата на провеждане не може 
да бъде по-рано от 7 дни и по-късно от 20 дни 
след отбелязването на информацията.

(5) Кандидатите получават информацията 
за датата, часа и залата за провеждането на 
тестовете чрез профила си в Портала.

Чл. 72. (1) Тестът се провежда чрез тестови 
задачи за общи компетентности и за основни 
познания за държавната администрация.

(2) Общите компетентности и познания се 
различават съгласно вида длъжност:

1. експерти;
2. ръководители по чл. 5, ал. 1 от ЗДСл;
3. висши държавни служители по чл. 5, 

ал. 2 от ЗДСл.
(3) Тестът включва решаване на различни 

задачи, разделени в два модула. За решаването 
на всеки модул времетраенето, което не може 
да бъде надвишавано, е:

1. за модул „Общи компетентности“ – 
60 минути;

2. за модул „Познания за държавната адми-
нистрация“ –  30 минути.

(4) Посоченото в ал. 3 времетраене за кан-
дидатите с дислексия е с 20 на сто по-дълго.

(5) Всяка задача има няколко възможни от-
говора. Максималните точки по всеки модул са 
100. Изчисляването на резултатите се извършва 
автоматично в платформата по следния начин:

1. всеки верен отговор на задача носи 
1 точка, а всеки частично верен отговор носи 
0,5 точка;

2. сумират се верните и частично верните 
отговори по компетентности и модули и се 
получават балове;

3. всеки бал се дели на максималния въз-
можен резултат по дадената компетентност 
или модул и полученото се умножава по 100, 
като така се получават точки, които представ- 
ляват процент на вярно решените задачи по 
съответния модул или компетентност;

4. точките, които са получени по двата 
модула, се събират и се получава крайният 
резултат от теста.

(6) Когато резултатите от теста са основание 
за отстраняване на кандидатите, минималните 
нива на общите компетентности и основните 
познания, които кандидатите трябва да покажат, 
за да е успешно издържан тестът, са следните:

1. за модул „Общи компетентности“ – 
50 точки;
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2. за модул „Познания за държавната адми-
нистрация“ –  30 точки;

3. общ резултат от теста – 80 точки.
(7) Кандидатите, които не са били допуснати 

по тестова сесия от квесторите или чиято сесия 
е била прекратена от квестор поради причини, 
които са свързани с поведението на участника, 
се считат за неиздържали теста.

(8) Когато резултатите от теста не са основа-
ние за отстраняване на кандидатите в конкурсна 
процедура, не се допускат до следващите начини 
за провеждане на конкурса кандидати, които 
не са се явили за решаване на теста, които не 
са били допуснати по тестова сесия от квес-
торите или чиято сесия е била прекратена от 
квестор поради причини, които са свързани с 
поведението на кандидата.

Чл. 73. (1) Задачите в модул „Общи компе-
тентности“ са обвързани с рамките на компе-
тентностите за държавните служители, които 
са определени с Наредбата за условията и реда 
за оценяване изпълнението на служителите 
в държавната администрация (ДВ, бр. 49 от 
2012 г.).

(2) Модулът съдържа задачи в зависимост 
от категорията длъжности:

1. за висши държавни служители – задачи, 
които са свързани със следните компетент-
ности: стратегическа, лидерска, управленска, 
ориентация към резултати и фокус към клиента;

2. за ръководни длъжности – задачи, които 
са свързани със следните компетентности: уп-
равленска (включително лидерски поведения и 
поведения, свързани с анализ на информация), 
ориентация към резултати и фокус към клиента;

3. за експертни длъжности – задачи, които 
са свързани със следните компетентности: 
аналитична, ориентация към резултати, работа 
в екип, фокус към клиента.

(3) Модулът съдържа различни типове 
задачи, които са съобразени с изследваните 
компетентности:

1. оценка на верността на изводите, които 
са направени въз основа на зададен текст;

2. анализ на данни, представени под формата 
на таблици или графики, като за решаването 
им кандидатите разполагат с калкулатор, кой-
то е вграден в платформата за провеждане на 
тестове;

3. поредица от фигури, в които трябва да се 
открие логиката на подреждане и да се посочи 
липсващият елемент;

4. казуси с представени възможни решения 
и посочване на най-правилното и най-малко 
правилното от тях за всеки казус.

(4) Във възможните отговори на задачите по 
ал. 3, т. 4 има неверни, частично верни и верни 
отговори и получените точки се изчисляват 
съгласно чл. 72, ал. 5, т. 1. Частично верните 
отговори съдържат решения на казуса, които 
са по-бавни, изискват повече ресурси и/или 

не гарантират същата степен на ефективност 
или устойчивост в сравнение с верния отговор.

(5) Тестът за кандидатите за експертни и 
ръководни длъжности включва решаване на 
типовете задачи по ал. 3.

(6) Тестът за кандидатите за висши държав-
ни служители включва решаване на типовете 
задачи по ал. 3, т. 1, 2 и 4.

(7) Задачите в модул „Познания за държав-
ната администрация“ са свързани със знания 
за държавната администрация и включват 
въпроси, които са съставени въз основа на 
нормативни актове. Всяка задача представлява 
въпрос с няколко възможности за отговор.

Чл. 74. (1) След напускането на тестовата зала 
от всички кандидати квесторите приключват 
тестовите сесии в платформата, като резулта-
тите от теста стават достъпни чрез профила 
на кандидатите в Портала.

(2) Служителят от звеното „Човешки ресур-
си“, който е определен от органа по назнача-
ването, получава чрез Портала резултатите на 
кандидатите и изготвя справка за конкурсната 
комисия, съответно за лицата, които извършват 
подбора.

(3) Резултатите на кандидатите включват 
обобщена информация за представянето на 
кандидата по модули и компетентности и не 
съдържат информация за конкретните задачи, 
които кандидатът е решавал, и техните верни 
отговори.

(4) В срок 3 работни дни от деня на про-
веждането на тестовете кандидат, който не 
е бил допуснат до тестовата зала или до за-
почване на тестова сесия или чиято сесия е 
била прекратена и е бил отстранен от залата, 
може да подаде мотивирано възражение до 
изпълнителния директор на ИПА. Срокът за 
произнасяне по възражението е 2 работни дни. 
При основателност на възражението в срок 
2 работни дни ИПА едновременно информира 
по електронна поща кандидата и служителя от 
звеното „Човешки ресурси“, който е отбелязал 
кандидата за явяване на тест. Служителят от 
звеното „Човешки ресурси“ в срок 2 работни 
дни отбелязва кандидата в Портала за ново 
явяване на тест, който се организира в срок 
7 дни.

(5) В случай че насрочена тестова сесия не 
се е провела в определения за това ден или 
провеждането є е било прекъснато по причини, 
които са свързани с функционирането на Пор-
тала или с организацията на теста от страна 
на ИПА, служителите на ИПА в същия ден 
информират по електронна поща служителите 
от звената „Човешки ресурси“, които отбеляз-
ват кандидата в Портала за ново явяване на 
тест. Институтът по публична администрация 
организира явяването в срок три работни дни.

(6) Резултатите от проведените тестове не 
подлежат на обжалване.“

18. В приложение № 3 към чл. 17, ал. 2:
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а) таблицата „Лична информация“ се из-
меня така:
„

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Трите имена на кандидата

ЕГН

Адрес за кореспонденция

Телефон и електронна поща за 
контакт

ПИН от Портала за работа 
в държавната администрация 
(ако е приложимо)

“
б) под таблицата „Образователна подготовка“ 

се създава забележка:
„Забележка. В случай че дипломата на канди-

дата за придобито в Република България обра-
зование е вписана в Регистъра на завършилите 
студенти и докторанти, в заявлението се посочват 
номер, дата и издател на дипломата. В случай 
че документът за признаване на придобитото в 
чужбина образование е вписан в регистрите за 
академично признаване на Националния център 
за информация и документация, в заявлението се 
посочват номер, дата и издател на документа за 
признаване, като копие на диплома не се прила-
га. Кандидатите имат задължение да извършват 
проверка в горепосочените регистри за наличи-
ето на регистрация на дипломата. В останалите 
случаи кандидатите прилагат копие на диплома 
или документ за признаване на придобитото в 
чужбина образование.“;

в) след таблицата „Професионален опит“ 
се създава текст:

„СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

Кандидатът е преми-
нал срочна служба в 
доброволния резерв 
по чл. 59, ал. 1 от За-
кона за резерва на 
въоръжените сили на 
Република България

□ Да □ Не 
(отбележе-
те вярното)

Удостовере-
ние № ........., 
изд. ................ 
на .................. 
от ……........…..

Забележка. Ако кандидатът е отбелязал, че е 
преминал срочна служба в доброволния резерв по 
чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените 
сили на Република България, информацията се 
проверява служебно от администрацията.“

§ 2. В Наредбата за условията и реда за 
оценяване изпълнението на служителите в 
държавната администрация, приета с Поста-
новление № 129 на Министерския съвет от 
2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., 
бр. 27 от 2013 г., бр. 93 и 97 от 2019 г. и бр. 9 и 
105 от 2020 г. ), в чл. 31, ал. 3 се създава т. 6:

„6. тест по реда на глава четвърта от Наред-
бата за провеждане на конкурсите и подбора 
при мобилност на държавни служители, ако 
прецени за необходимо.“

§ 3. В Постановление № 304 на Министер-
ския съвет от 2019 г. за приемане на Наредба 
за провеждане на конкурсите и подбора при 

мобилност на държавни служители и за съз-
даване на Портал за работа в държавната 
администрация (обн., ДВ, бр. 97 от 2019 г.; 
изм. и доп., бр. 9 от 2020 г.) в чл. 2 се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 се създава нова т. 2:
„2. теста, резултатите от теста и статисти-

ката от проведените тестове съгласно глава 
четвърта на Наредбата за провеждане на кон-
курсите и подбора при мобилност на държавни 
служители.“

2. В ал. 3 след думите „с изключение на“ се 
добавя „резултатите по ал. 2, т. 3 и“.

3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Външният потребител може да впише и 

друга информация, която е посочена в Портала, 
включително дали е кандидат за постъпване на 
работа като държавен служител, за мобилност, 
за стаж, за стипендия; информация за нали-
чие на двигателни затруднения или намален 
слух (с оглед на избор на подходяща зала за 
провеждане на тестове) и др.“

4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Профилите с данните на външните 

потребители се пазят за срок 5 години от пър-
воначалната регистрация, след което данните 
във връзка с профилите се анонимизират.“

5. В ал. 9 т. 1 се изменя така:
„1. за администратор „Човешки ресурси“:
а) проверка на кандидат по ПИН;
б) въвеждане на ЕГН на кандидат (ако не 

е въведено към момента на подаване на заяв-
лението за участие);

в) указване на ниво на теста, на който трябва 
да се яви кандидатът;

г) преглед на информацията за кандидати, 
които са подали документи за кандидатстване 
за работа в съответната администрация (чрез 
предоставен ПИН) или отбелязали съгласие 
данните им да се ползват при търсене;

д) търсене на подходящи кандидати за сво-
бодни позиции между тези, които са отбелязали 
съгласие данните им да се ползват при търсене.“

§ 4. В Наредбата за документите за заемане 
на държавна служба, приета с Постановление 
№ 314 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., 
ДВ, бр. 95 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 106 от 
2011 г., бр. 21 и 49 от 2012 г., бр. 48 от 2018 г. и 
бр. 93 от 2019 г.), се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В чл. 2, ал. 2:
а) в т. 2 думите „придобито образование“ 

се заменят с „образователно-квалификационна 
степен“;

б) в т. 8 се създава изречение второ: „Доку-
ментът не се представя, в случай че лицето е 
работило в същата или друга администрация 
и той може да бъде получен по служебен път.“

2. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 4 т. 5 
се изменя така:
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„5. Не получавам възнаграждение от участие 
като представител на държавата или общината 
в органите на управление или контрол на юри-
дическите лица, създадени със закон, в съвети, 
комитети, одитни комитети, комисии, работни 
или експертни групи, органи на управление или 
контрол на фондове, сметки и други, които не 
са юридически лица.“

§ 5. В Устройствения правилник на Ин-
ститута по публична администрация, приет с 
Постановление № 44 на Министерския съвет 
от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2016 г.; изм. и 
доп., бр. 58 от 2018 г., бр. 97 от 2019 г. и бр. 9 
от 2020 г.), се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В чл. 4 се създава ал. 12:
„(12) Съдейства за провеждането на тест за 

общи компетентности и познания за държавна-
та администрация съгласно глава четвърта от 
Наредбата за провеждане на конкурсите и под-
бора при мобилност на държавни служители.“

2. В чл. 11, ал. 1:
а) точка 14 се изменя така:
„14. издава удостоверения за завършен курс 

на обучение по образец, утвърден с негова 
заповед;“

б) създава се т. 29:
„29. Организира и координира дейностите 

по поддръжка на информационните системи на 
Института, както и дейностите по сигурността 
на информационните и комуникационните тех-
нологии и на информационните системи с цел 
осигуряване на тяхната сигурност, защита от 
външно проникване и нерегламентиран достъп, 
непрекъснатост на работата и интегритет на 
изпълняваните операции.“

3. Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1, т. 14 
се отменя.

Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“, 
с изключение на § 1, т. 6, буква „в“, т. 7, 8, 13, 
15 – 17, т. 18, буква „а“, § 2, 3 и § 5, т. 1, които 
влизат в сила от 1 януари 2022 г.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

2200

РЕШЕНИЕ № 302  
ОТ 5 АПРИЛ 2021 Г.

за откриване на процедура за възлагане на 
концесия за морски плаж „Царево – центра-

лен“, община Царево, област Бургас

На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона 
за устройството на Черноморското крайбрежие, 
§ 24 от преходните и заключителните разпо-
редби към Закона за изменение и допълнение 
на Закона за устройството на Черноморското 

крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм., 
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и 
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на 
Черноморското крайбрежие, Решение № 604 на 
Министерския съвет от 22 юли 2016 г. за утвър-
ждаване на минимални критерии за комплексна 
оценка на офертите при провеждане на конкурс 
за определяне на концесионер на морски плаж 
(необнародвано), изменено с Решение № 682 на 
Министерския съвет от 2019 г., и мотивиран 
доклад на заместник министър-председателя 
по икономическата и демографската политика 
и министър на туризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Открива процедура за възлагане на 
концесия на обект, изключителна държавна 
собственост – морски плаж „Царево – центра-
лен“, община Царево, област Бургас, наричан 
по-нататък „обект на концесията“.

1.1. Обектът на концесията е морски плаж 
„Царево – централен“, обособена част от край-
брежната плажна ивица, с обща площ 5672 кв. м, 
съставляващ поземлен имот с идентифика-
тор 48619.502.633 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри  на землището на 
гр. Царево, одобрени със Заповед № РД-18-56 
от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор 
на Агенцията по кадастъра, индивидуализи-
ран съгласно данните в Акт за изключителна 
държавна собственост № 1682 от 18 септември 
2019 г. и специализираната карта и регистър 
на морски плаж „Царево – централен“, приета 
с Протокол  № 6/5.12.2012 г. на комисията по 
чл. 18 от Наредба № 1 от  16 септември 2008 г. 
за създаването и поддържането на специали-
зираните карти и регистри на обектите по 
чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на 
Черноморското крайбрежие.

1.2. Активната плажна площ на обекта 
на концесията е площта, която се ползва за 
осъществяване на задължителните дейности, 
за разполагане от посетителите на морския 
плаж на платени и неплатени (лични) плажни 
принадлежности, свободно пешеходно прид-
вижване върху територията на плажа, включи-
телно върху преместваеми пешеходни пътеки, 
удобно използване на преместваемите обекти 
и улесняване придвижването и ползването на 
плажните услуги от хората с увреждания, и 
е с размер 5444 кв. м и с точки, определящи 
активната плажна площ от № 1 до № 94 в Ко-
ординатна система „Българска геодезическа 
система 2005“.

1.3. В активната плажна площ не са вклю-
чени: площите, заети от обекти на инфраструк-
турата в размер 228 кв. м, представляващи 
стълба с площ в размер 12 кв. м, бетонова 
площадка в размер 18 кв. м и скали с обща 
площ в размер 198 кв. м.
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1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата 
линия 314 м и с точки по границите, опреде-
лящи общата площ на морския плаж, от № 1 
до № 76 в Координатна система „Българска 
геодезическа система 2005“.

1.5. Прилежащата акватория, включена в 
обекта на концесията, е с широчина 200 м, 
измерена от бреговата линия на морския плаж.

1.6. Към обекта на концесията се включват 
следните принадлежности, които се определят 
с концесионния договор или с допълнително 
споразумение към него:

1.6.1. преместваемите обекти и/или допъл-
нителната търговска площ и съоръжения, ко-
ито са поставени и които ще бъдат поставени 
върху обекта на концесията от концесионера, 
необходими за здравното и медицинското 
обслужване и санитарно-хигиенното поддър-
жане, за осигуряване на водното спасяване, за 
обезопасяване на прилежащата акватория, за 
спортно-развлекателна дейност и заведения за 
бързо обслужване, определени с концесионния 
договор;

1.6.2. елементите на техническата инфра-
структура, съществуващи и които ще бъдат 
изградени върху обекта на концесията, необ-
ходими за използването на преместваемите 
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени с 
концесионния договор;

1.6.3. всяка друга самостоятелна вещ, която 
осигурява безпрепятствено, нормално и безо-
пасно функциониране на обекта на концесията 
или на предоставянето на услугите – предмет 
на концесията, извън посочените принадлеж-
ности в т. 1.6.1 и 1.6.2.

2. Според предмета си концесията включва:
2.1. Възлагане на концесионера да извършва 

задължителните дейности по Закона за устрой-
ството на Черноморското крайбрежие, нарича-
ни по-нататък „задължителни дейности“, и да 
предоставя плажни услуги при условията и по 
реда на договора за концесия срещу правото 
му да получава приходи от потребителите на 
услугите или от трети лица и задължението 
му да заплаща концесионно възнаграждение 
към концедента.

2.2. Допълнителен предмет – извършване 
на риск на концесионера и със средства, оси-
гурени от него, на действия по свързване с 
временни връзки на преместваемите обекти 
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите 
мрежи, елементи и съоръжения на техническата 
инфраструктура по т. 1.6.2.

3. На обекта на концесията се допуска из-
вършване на следните услуги и дейности:

3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги 
съгласно обявени цени, предложени от участ-
ника в откритата процедура, които не могат да 
се увеличават за срока на действие на договора 
за концесия, и други плажни принадлежности, 
използвани от посетителите на морския плаж.

3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.

3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни 

услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие 

с действащото законодателство и след съгла-
суване с концедента.

3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 15 години.
5. Началната дата на концесията е датата 

на влизането в сила на договора за концесия 
и срокът на концесията не може да се продъл-
жава, освен ако действащото законодателство 
го позволява.

6. Договорът за концесия влиза в сила 
един месец след сключването му, при положение 
че са изпълнени следните условия:

6.1. Представяне от концесионера на банко-
вата гаранция по  т. 10.1.1.

6.2. Съгласуване от министъра на туризма 
на специализирани програми и/или схеми, 
свързани с осъществяването на задължител-
ните дейности.

6.3. Одобряване от министъра на туризма 
на специализирана схема за поставяне на пре-
местваемите обекти и съоръжения.

7. Концесията се осъществява при следните 
условия:

7.1. Извършването на задължителните дей-
ности, други дейности и услуги, осъществявани 
на обекта на концесията, и свързаните с тях 
разходи се осигуряват със средства на конце-
сионера и на негов риск.

7.2. На обекта на концесия се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на по-

сетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на 

сто от активната плажна площ за свободно и 
безплатно разполагане на плажните принад-
лежности на посетителите;

7.2.3. равностойност като достъп до морето 
на зоната на активната плажна площ, пред-
назначена за свободно разполагане на плажни 
принадлежности от страна на посетителите, със 
зоните, в които концесионерът е разположил 
плажни принадлежности за възмездно пре-
доставяне на посетителите на морския плаж;

7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на обек-

та на концесията акватория с широчина 200 м;
7.2.6. здравно и медицинско обслужване на 

посетителите на обекта на концесията;
7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесията 

съгласно действащото законодателство и до-
говора за концесия;

7.2.9. поставяне на нормативно изисквани 
указателни табели със схеми на отделните зони 
и условия на концесията;

7.2.10. опазване на обществения ред на обекта 
на концесията;
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7.2.11. извършване на аварийни меропри-
ятия за обезопасяване на плажната ивица, 
представляващи:

7.2.11.1. извършване на специализиран оглед 
и картировка на прилежащия откос, ограждащ 
плажната ивица в зоната на морския плаж, и 
проектиране на аварийни укрепителни меро-
приятия;

7.2.11.2. обрушване на опасни скални блокове 
и почистване на прилежащия откос от преов-
лажнени земни маси в неустойчиво състояние;

7.2.11.3. поставяне на защитни мрежи (т.н. 
улавящи мрежи) на прилежащия откос, ограж-
дащ плажната ивица, и в основата на откоса;

7.2.11.4. провеждане на периодичен мони-
торинг за състоянието на прилежащия откос, 
чрез който да се предприемат мерки за допъл-
нителното му обезопасяване при констатирана 
активизация на свлачищни процеси.

8. Основни права и задължения по договора 
за концесия:

8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията, 

като получава приходи от:
8.1.1.1. извършването на услугите по 

т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по 

т. 3.1 – 3.6;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по 

експлоатацията, управлението и поддържането 
на обекта на концесията на подизпълнители;

8.1.3. да поставя преместваеми обекти и 
съоръжения, като при необходимост ги свърз-
ва със съществуващите мрежи и съоръжения 
на техническата инфраструктура с временни 
връзки или да осигури по друг начин функци-
онирането на преместваемите обекти и съоръ-
жения съгласно действащото законодателство;

8.1.4. да отдава под наем преместваеми 
обекти и съоръжения.

8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени 

от него, да осигури изпълнението на условията 
по т. 7.2;

8.2.2. да поддържа обекта на концесията и 
принадлежностите по т. 1.6 съгласно действа-
щото законодателство, като това задължение 
следва се конкретизира в договора за концесия;

8.2.3. да означи територията на обекта на 
концесията и да осигури свободен пешеходен 
достъп на посетителите до него;

8.2.4. при изработване на специализираните 
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания, 
осигуряващи:

8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, чис-

тотата на морската вода в прилежащата аква-
тория, дюните, флората, както и съхранението 
на биологичното разнообразие в съответствие 
с природната биогеографска характеристика;

8.2.5. да предприема необходимите действия 
по реда на екологичното законодателство, в 
случай че някоя от предвидените за изпълнение 

дейности – предмет на концесията, представля-
ва инвестиционно предложение, попадащо в 
обхвата на глава шеста от Закона за опазване 
на околната среда, и може да бъде разрешено 
само след одобряване съгласно изискванията 
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;

8.2.6. при липса на съществуваща канали-
зационна система да предвиди необходимите 
съоръжения за събиране на формираните от 
дейността отпадъчни води и да осигури отвеж-
дането им до съществуваща канализационна 
система, като не допуска изтичането на отпа-
дъчни води и замърсяване на околната среда;

8.2.7. да извърши необходимите действия 
за съгласуване или за одобряване на докумен-
тацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред, 
определени с договора за концесия и норма-
тивната уредба;

8.2.8. да постави и да осигури функциони-
рането на описаните обекти и съоръжения, 
необходими за изпълнение на условията по т. 7.2;

8.2.9. да извършва безусловно, точно и в 
срок плащане на дължимите концесионни 
възнаграждения;

8.2.10. публично да оповестява цените на 
предоставяните услуги на обекта на концесията;

8.2.11. да не извършва на обекта на концесията 
дейности, които не са съвместими с условията 
по т. 7.2 и с услугите и дейностите по т. 3;

8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа 

банкови гаранции за изпълнение на годиш-
ното концесионно възнаграждение и за добро 
изпълнение на задълженията по договора за 
концесия;

8.2.14. да не извършва и да не допуска из-
вършването на незаконно строителство и/или 
поставянето на неодобрени преместваеми обек-
ти и съоръжения върху обекта на концесията 
и прилежащата му акватория;

8.2.15. да не извършва и да не допуска из-
вършването на дейности от трети лица, които 
могат да унищожат, увредят или да доведат до 
промяна в площта и качеството на морския 
плаж или да увредят околната среда чрез 
допускане на движение на моторни превозни 
средства, провеждане на офроуд състезания, 
изхвърляне на отпадъци извън определените 
за това места, добив на пясък и разполагане 
на каравани и палатки върху морския плаж;

8.2.16. да не прехвърля правата и задълже-
нията си по договора за концесия;

8.2.17. при настъпване на форсмажорни об-
стоятелства да търпи временното използване на 
обекта на концесията или на части от него от 
трети лица при условия, по ред и с последици, 
определени с договора за концесия;

8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на 
договора за концесия на отговорните за това 
лица и да осигурява информация и достъп за 
осъществяването на контрола от оправомощени 
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представители на концедента при условия и по 
ред, определени с договора за концесия;

8.2.19. при прекратяване на договора за 
концесия да предаде обекта на концесията на 
министъра на туризма:

8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие 
на незаконно строителство на обекта на кон-
цесията и на принадлежностите;

8.2.19.2. финансовата, техническата (про-
ектна, екзекутивна) и друга документация и 
информация, свързани с обекта на концесията 
и с неговата експлоатация;

8.2.20. при условия и по ред, определени с 
договора за концесия, да изпълнява предло-
жените в офертата законосъобразни дейности 
и услуги;

8.2.21. при предлагане на посетителите на 
морския плаж на услугата „платени плажни 
принадлежности“ обявените цени за ползването 
на един чадър и на един шезлонг за целия срок 
на концесията трябва да са в размери, не по-
големи от предложените в офертата, на риск 
на концесионера;

8.2.22. да не възпрепятства извършването 
на дейностите по т. 7.2.11.1;

8.2.23. да изпълни дейностите по т. 7.2.11.2, 
7.2.11.3 и 7.2.11.4 съгласно изготвения проект 
за аварийни укрепителни мероприятия по  
т. 7.2.11.1 и да предоставя отчети съгласно 
договора за концесия.

8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията 

и приращенията върху обекта на концесията 
или принадлежностите му, които са публична 
държавна собственост, в съответствие с дейст-
ващото законодателство;

8.3.2. да изисква точно изпълнение на пла-
щането на концесионните възнаграждения и 
на другите задължения на концесионера по 
договора за концесия;

8.3.3. да се ползва от банковите гаранции, 
дадени от концесионера, в съответствие с до-
говора за концесия;

8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението 
на задълженията на концесионера по договора 
за концесия, в т. ч., но не само, на цените по 
т. 8.2.21;

8.3.5. да получава информационни доклади 
от концесионера за изпълнението на договора 
за концесия;

8.3.6. да има достъп до обекта на концеси-
ята и до документацията на концесионера за 
осъществяване на контролните си правомощия;

8.3.7. при настъпване на форсмажорни об-
стоятелства чрез компетентните си органи да 
определи трети лица, които временно да използ-
ват обекта на концесията или части от него;

8.3.8. по ред, определен с договора за кон-
цесия, да го прекрати едностранно при неиз-
пълнение от страна на концесионера на:

8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;

8.3.9. след прекратяване на договора за кон-
цесия да получи от концесионера:

8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на 
концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и 
1.6.3, без наличие на незаконно строителство 
върху обекта на концесията и/или неправомерно 
поставени преместваеми обекти;

8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, 
екзекутивна) и друга документация и инфор-
мация, свързани с обекта на концесията и с 
неговата експлоатация;

8.3.9.3. плащане на всички задължения от 
концесионера на концедента.

8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта 

на концесията, съответно да приеме обекта 
на концесията от концесионера, след прекра-
тяването на концесията по ред, определен с 
договора за концесия;

8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението 
на задълженията на концесионера по договора 
за концесия и изпълнението на условията на 
концесията.

9. Концесионерът:
9.1. Няма право изцяло или частично да 

отдава под наем територията на обекта на 
концесията, включително прилежащата на 
морския плаж акватория.

9.2. Има право, без това да го освобождава 
от отговорност по договора за концесия, да 
наема подизпълнители за извършване и/или 
предоставяне на услуги и за извършването на 
дейностите, както и да отдава под наем пре-
местваеми обекти и съоръжения.

10. Определя следните гаранции за изпъл-
нение на задълженията на концесионера по 
договора за концесия:

10.1. За всяка календарна година от дейст-
вието на договора концесионерът представя и 
поддържа при условия и по ред, определени в 
договора, потвърдени безусловни неотменяеми 
банкови гаранции, издадени от финансови ин-
ституции, определени по съгласие на страните, 
както следва:

10.1.1. за периода от влизането в сила на 
договора до края на същата календарна година 
концесионерът представя банкова гаранция за 
цялостно изпълнение на договора в размер, 
равен на размера на предложеното от него 
концесионно възнаграждение, с включен данък 
върху добавената стойност (ДДС);

10.1.2. за всяка пълна календарна година от 
срока на концесията гаранциите по т. 10.1 са, 
както следва:

10.1.2.1. за изпълнение на годишното кон-
цесионно възнаграждение в размер, равен на 
размера на концесионното възнаграждение, 
което е дължимо в предходната календарна го-
дина, с включен ДДС;

10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите 
задължения по договора – в размер 50 на сто от 
размера на концесионно възнаграждение, което 
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е дължимо в предходната календарна година, 
с включен ДДС;

10.1.2.3. за календарната година, в която из-
тича срокът на концесията, банковите гаранции 
по т. 10.1.2 се предоставят и определят спрямо 
размера на последното дължимо концесионно 
възнаграждение.

10.2. Концесионерът дължи неустойки при 
неизпълнение, включително за извършване 
и/или допускане на незаконно строителство 
върху обекта на концесията, при забавено и/
или неточно изпълнение на договорните за-
дължения и лихви за забавено изпълнение на 
паричните задължения. Конкретните размери 
на неустойките и лихвите, както и моментът 
на неизпълнението на отделните задължения 
се определят с договора за концесия.

10.3. Във всички случаи на неизпълнение 
от страна на концесионера концедентът има 
право да търси освен определените неустойки 
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно 
действащото законодателство.

11. Концесионерът извършва плащане на 
годишни концесионни възнаграждения с ДДС, 
дължими за всяка година от срока на кон-
цесията, без гратисен период при условия и 
по ред, определени с договора за концесия, и 
платими по банков път. За срока на концесията 
концесионерът дължи 15 годишни концесионни 
възнаграждения.

11.1. Размерът на минималното годишно 
концесионно възнаграждение е 7165,17 лв. без 
ДДС, определено съгласно методика, приета 
от Министерския съвет, въз основа на база за 
изчисляване – в левове, и на размер на отчи-
сления от базата – 1,9 на сто.

11.2. Размерът на отчисленията от базата 
за изчисляване на размера на концесионното 
възнаграждение се определя съгласно класи-
раната на първо място оферта, но не може да 
бъде по-малък от 1,9 на сто.

11.3. Годишното концесионно възнагражде-
ние се определя съгласно офертата на участ-
ника, определен за концесионер, в размер, не 
по-малък от минималния размер по т. 11.1. 
Концесионерът заплаща годишните концеси-
онни възнаграждения с ДДС, както следва:

11.3.1. първото годишно концесионно възна-
граждение се заплаща на една вноска в срок 
до един месец от влизането в сила на договора 
за концесия; първото годишно концесионно 
възнаграждение обезпечава периода от датата 
на влизането в сила на договора за концесия до 
края на същата календарна година и периода 
от 1 януари на последната календарна година, 
през която договорът за концесия е в сила, до 
датата на изтичането срока на договора;

11.3.2. за всяка пълна календарна година (от 1 
януари до  31 декември) от срока на концесията 
концесионерът заплаща годишно концесионно 
възнаграждение с ДДС на две равни вноски в 
срокове, както следва:

11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. в приложение към договора за кон-

цесия – неразделна част от него, се изготвя 
справка за всяко дължимо концесионно възна-
граждение по години и сроковете за заплащане 
на вноските по  т. 11.3.2;

11.3.4. страните по договора за концесия 
може да подпишат допълнително споразумение 
за формата и условията на плащане на пър-
вото годишно концесионно възнаграждение, 
включително, но не само, чрез прихващане, 
заместване, прехвърляне на задължение/взе-
мане и др., при условията на т. 11.3.1.

12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетент-

ните държавни органи и включени в договора 
за концесия или допълнително споразумение 
към него изисквания, свързани с националната 
сигурност и отбраната на страната.

12.2. При експлоатацията на обекта на кон-
цесията да не уврежда околната среда.

12.3. При осъществяване на дейностите по 
концесията да не застрашава човешкото здраве 
и живот.

12.4. При извършването на дейности, свърза-
ни с обекта на концесията, да спазва изисква-
нията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното 
наследство.

12.5. В едномесечния срок от влизането в 
сила на решението по чл. 8м, ал. 2 от Закона 
за устройството на Черноморското крайбре-
жие до подписването на договора за концесия 
спечелилият откритата процедура участник 
е длъжен да изпълни всички необходими 
действия и задължения и да съдейства на ми-
нистъра на туризма във връзка с оценката на 
рисковете за изпиране на пари и финансира-
не на тероризма и прилагането на Закона за 
мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) и 
правилника за приложението му. В случай че 
спечелилият участник не представи необходи-
мите декларации и необходимата информация 
за установяване на произхода на средствата, 
идентифициране на клиента и извършването 
на проверка (комплексна, опростена, или раз-
ширена комплексна) по смисъла на ЗМИП, 
договор за концесия не следва да бъде сключен.

12.6. Да не възпрепятства с дейността си 
изпълнението на проекто-проучвателни ра-
боти и предвидените защитни мероприятия 
по укрепване на регистрираните свлачища с 
№ BGS 13.48619-02 и  № BGS 13.48619-03 и да 
информира незабавно всички компетентни ин-
ституции в случай на възникване на аварийни 
ситуации, предизвикани от активизиране на 
свлачищни процеси, които могат да доведат до 
застрашаване на безопасността и сигурността 
на посетителите на морския плаж.

12.7. След получаване на съгласие от собстве-
ниците на имотите, включващи прилежащия 
на морския плаж откос, и имотите, в които са 
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регистрираните свлачища с № BGS 13.48619-02 
и  № BGS 13.48619-03, въз основа на изготвения 
проект за аварийни укрепителни мероприятия 
по т. 7.2.11.1 да извърши обрушване на опасни 
скални блокове и почистване на прилежащия 
откос от преовлажнени земни маси в неустой-
чиво състояние.

12.8. Да постави защитни мрежи (улавящи 
мрежи) на прилежащия откос, ограждащ плаж-
ната ивица и основата на откоса.

12.9. Да осигури провеждане на периодичен 
мониторинг за състоянието на прилежащия 
откос, чрез който да се предприемат мерки за 
допълнителното му обезопасяване при конста-
тирана активизация на свлачищни процеси.

13. В документацията за концесията следва 
да бъде включена клауза за преразглеждане с 
предвидена възможност за изменения, без да 
се променя предметът на концесията.

14. За всяка година от срока на концесията 
концесионерът застрахова при условия и по 
ред, определени с договора, принадлежностите 
по т. 1.6.2.

15. Определя следните изисквания, свързани 
с обекта на концесията:

15.1. Приращенията и подобренията върху 
обекта на концесията или върху негова при-
надлежност, които са публична държавна соб-
ственост, стават собственост на държавата от 
момента на възникването им, а собствеността 
върху приращенията и подобренията на обекта 
на концесията или върху негова принадлеж-
ност, които са частна държавна собственост, 
се урежда с договора за концесия.

15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които не 
са трайно прикрепени към морския плаж, са 
частна държавна собственост от момента на 
поставянето им и не представляват подобрение 
на обекта на концесията.

15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които 
са трайно прикрепени към морския плаж, са 
приращение към морския плаж и имат статут 
на публична държавна собственост от датата 
на въвеждането им в експлоатация.

15.4. Kонцесионерът е длъжен да осигури за 
своя сметка присъединяване на елементите на 
техническата инфраструктура по  т. 1.6.2 към 
съответните общи мрежи.

15.5. Не са налице специфични изисквания, 
свързани с националната сигурност и отбраната 
на страната. При промяна на това обстоятелство 
страните по договора за концесия следва да 
сключат допълнително споразумение по реда 
на действащото законодателство.

15.6. Министерство на туризма да възложи 
дейностите по  т. 7.2.11.1 за изпълнение от 
компетентно лице.

16. Концесионерът се определя чрез открита 
процедура.

17. Изисквания, свързани с характера на 
концесията:

17.1. Участниците следва да докажат про-
фесионален опит в изпълнение на дейности 
с предмет, идентичен или сходен с този на 
концесията за морски плажове.

17.2. Участниците следва да докажат, че 
разполагат с необходимия човешки ресурс за 
извършване на услугите – предмет на конце-
сията.

18. Изисквания към професионалните или 
техническите способности и финансовото и 
икономическото състояние на участниците:

18.1. Всеки участник следва да прилага 
система за управление на качеството EN ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 
13009:2015 с обхват за морски плажове, като 
в противен случай не се допуска до участие в 
процедурата.

18.2. Всеки участник следва да предостави 
доказателства за осигуряването или за наличи-
ето и за произхода на средствата, необходими 
за изпълнение на предложената от него оферта.

19. Критериите за комплексна оценка на 
офертата и тяхната относителна тежест са:

19.1. Размер на ставката за роялти (годишно 
концесионно възнаграждение) – с относителна 
тежест 40 на сто.

19.2. Най-ниска предложена цена на един 
чадър и един шезлонг в зоната за платени плаж-
ни принадлежности за срока на концесията – с 
относителна тежест 40 на сто.

19.3. Предложение за инвестиции, свърза-
ни с организация на спортно-развлекателни 
дейности на морския плаж – с относителна 
тежест 20 на сто.

20. Определя гаранция за участие в про-
цедурата в размер 3582,58 лв. под формата на 
внесен депозит или банкова гаранция, платима 
съгласно условията, посочени в документацията 
за концесията.

21. Процедурата за възлагане на концесията 
се организира от министъра на туризма и се 
провежда от комисия, назначена от министър-
председателя.

22. Комисията по чл. 8ж, ал. 1 от Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие 
може да предвиди възможност за промяна в 
организацията на откритото заседание при 
промяна на епидемиологичната обстановка, 
като същото може да се проведе чрез видеокон-
ферентна връзка или по друг начин и всеки от 
участниците, който иска да наблюдава пряко 
заседанието, получава възможност за това при 
условия и по ред, посочени от комисията.

23. Решението подлежи на обжалване относ-
но неговата законосъобразност пред Комисията 
за защита на конкуренцията в  10-дневен срок 
от обнародването му в „Държавен вестник“ по 
реда на глава шеста от Закона за концесиите.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

2160
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МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАРЕДБА № 5 
от 26 март 2021 г.

за утвърждаване на медицински стандарт 
„Кардиохирургия“

Член единствен. С тази наредба се утвърж-
дава медицински стандарт по медицинската 
специалност „Кардиохирургия“ съгласно 
приложението.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лечебните заведения привеждат дей-

ността си в съответствие с тази наредба в срок 
до 6 месеца от влизането є в сила.

§ 2. Наредбата се издава на основание 
чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Министър: 
Костадин Ангелов

Приложение 
към член единствен

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ 
„КАРДИОХИРУРГИЯ“

1. Основна характеристика на медицин-
ската специалност.

1.1. Дефиниция, основни цели и задачи на 
специалността.

1.1.1. „Кардиохирургията“ е дял от меди-
цината, част от хирургията, който включва 
оперативното лечение на заболяванията на 
сърцето и големите съдове, излизащи от него, 
посредством прилагането на определени опе-
ративни техники, с използване или без използ-
ване на екстракорпорална циркулация. „Кар-
диохирургията“ е медицинска специалност с 
преобладаваща хирургична насоченост, която 
се придобива от лица с образователно-квали-
фикационна степен „магистър“ по медицина, 
по ред и условия, определени в наредбата по 
чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето.

1.1.2. Практикуването на медицинската 
специалност „Кардиохирургия“ изисква за-
дълбочени познания по анатомия, физиоло-
гия, патофизиология, образна диагностика, 
органна функционална диагностика, инвазив-
ни изследвания, предоперативно оценяване, 
реанимационни, постоперативни грижи и 
трансплантология.

1.1.3. Други дефиниции, свързани с меди-
цинската специалност „Кардиохирургия“.

1.1.3.1. Оперативна техника: обхваща умени-
ята и процедурите, чрез които се изпълняват 
определен вид кардиохирургични интервенции 
(операции). Според своя обем, сложност и 

спешност операциите биват малки, средни, 
големи (сложни) и много сложни (високо- 
специализирани).

1.1.3.2. Екстракорпорална циркулация, на-
ричана още машина „сърце – бял дроб“, или 
екстракорпорално кръвообращение (ЕКК): 
машина, която отвежда венозната кръв преди 
навлизането є в сърцето, обогатява я с кис-
лород и я връща в аортата или друга голяма 
артерия на тялото. По този начин се осигу-
рява възможност за контролирано спиране на 
сърцето и работа върху него или в неговите 
кухини, без това да има негативно влияние 
върху сърцето или останалите органи в тялото.

1.1.3.3. Минимално инвазивни процедури 
в кардиохирургията: оперативни и/или ди-
агностични процедури, които се извършват 
през малки оперативни разрези и изискват в 
определени случаи специализирана видеоасис- 
тираща система.

1.2. Определяне на видовете дейности в 
обхвата на медицинската специалност по кар-
диохирургия (диагностични, лечебни, здравни 
грижи и рехабилитационни).

1.2.1. Диагностични дейности в обхвата 
на медицинската специалност по кардиохи-
рургия включват, без да се ограничават само 
до: анамнеза, клиничен преглед, нужните 
стандартни и специализирани изследвания 
за диагностика на сърцето, коронарните ар-
терии и магистралните съдове (електрокар-
диография (ЕКГ), Холтер-ЕКГ, Холтер-RR и 
т.н.), нужните стандартни и специализирани 
лабораторни тестове, нужните стандартни и 
специализирани образни изследвания (рент-
ген, ангиография, компютърна томография, 
ядрено-магнитен резонанс, сцинтиграфия и 
т.н.), други специализирани изследвания при 
нужда (функционално изследване на дишането, 
гастроскопия и т.н.).

1.2.2. Лечебни дейности в обхвата на ме-
дицинската специалност по кардиохирургия 
включват, без да се ограничават само до: 
клиничен преглед, предоперативна подготовка, 
оперативна интервенция, следоперативно ле-
чение, профилактика и лечение на евентуални 
усложнения.

1.2.3. Рехабилитационни дейности в обхвата 
на медицинската специалност по кардиохи-
рургия включват, без да се ограничават само 
до: изготвяне на индивидуален рехабилита-
ционен план за всеки пациент, съобразен с 
потребностите му; прилагане на рехабили-
тационна програма до леглото на болния; 
специализирана дихателна рехабилитация, 
ранна рехабилитация на пациентите от ин-
тензивните отделения до изписването им. 
Тези дейности се извършват в клиниките/
отделенията по кардиохирургия по време на 
предоперативния и следоперативния престой 
на пациента в съответствие с този стандарт 
и медицински стандарт „Физикална и реха-
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билитационна медицина“. Продължаването 
на рехабилитационните мероприятия може 
да се извършва след изписването в лечебни 
заведения за продължително лечение и/или 
рехабилитация или в домашни условия.

1.2.4. Здравни грижи, включващи: изготвяне 
на индивидуален план за грижи; наблюдение 
и регистриране на соматични показатели, 
общо състояние на пациента; провеждане 
на лекарствена терапия, назначена от лекар, 
здравно обучение и възпитание за правилен 
хранителен и двигателен режим; дейности и 
грижи в предоперативния и следоперативния 
период.

1.3. Описание на интердисциплинарните 
дейности между медицинската специалност 
по кардиохирургия и други медицински спе-
циалности и дефиниране на взаимодействието 
и координацията между тях.

1.3.1. Клиниката/отделението по кардио-
хирургия трябва да има осигурен достъп на 
адреса на осъществяване на дейността до:

1.3.1.1. структура по образна диагностика 
минимум от II ниво на компетентност;

1.3.1.2. структура по клинична лаборатория 
минимум от II ниво на компетентност, на-
пълно оборудвана, отговаряща на съответния 
стандарт, работеща изцяло или предимно за 
сърдечната хирургия и осигуряваща необхо-
димите изследвания 24 часа в денонощието;

1.3.1.3. структура по анестезиология и 
интензивно лечение минимум от II ниво на 
компетентност.

1.3.2. Клиниката/отделението по кардио-
хирургия трябва да има осигурен достъп на 
територията на лечебното заведение до:

1.3.2.1. клиника/отделение по инвазивна 
кардиология с III ниво на компетентност, 
отговаряща на съответния стандарт и осигу-
ряваща медицинска помощ при спешност 24 
часа в денонощието;

1.3.2.2. клиника/отделение по кардиология 
(ехокардиография, включително трансезофа-
гиална; стрес-тест и ЕКГ);

1.3.2.3. микробиологична лаборатория, на-
пълно оборудвана, отговаряща на съответния 
стандарт, работеща изцяло или предимно за 
сърдечната хирургия и осигуряваща необхо-
димите изследвания 24 часа в денонощието;

1.3.2.4. в случаите, когато в клиниката/
отделението по кардиохирургия се оперират 
само деца – клиника/отделение по детска 
кардиология с пълен набор от възможности 
за диагностика и лечение, включително и 
инвазивна (интервенционална) кардиология;

1.3.2.5. в случаите, когато в клиниката/
отделението по кардиохирургия се извърш-
ват кардиохирургични операции на новоро-
дени – клиника/отделение по педиатрия от 
III ниво на компетентност и/или клиника/
отделение по неонатология от III ниво на 

компетентност с пълен набор от възможности 
за диагностика и лечение;

1.3.2.6. транспортен отдел.
1.3.3. Клиниката/отделението по кардиохи-

рургия трябва да има възможност за осъщест-
вяване на интегрирана дейност и/или сключен 
договор със следните структури, разположени 
в болницата или в друго лечебно заведение 
на територията на същото населено място:

1.3.3.1. клиника/отделение по клинична 
хематология минимум от II ниво на компе-
тентност;

1.3.3.2. клиника/отделение по пневмология 
и фтизиатрия минимум от II ниво на ком-
петентност или самостоятелна възможност 
за извършване на пулмофункционален тест 
(функционално изследване на дишането);

1.3.3.3. клиника/отделение по нефрология 
минимум от II ниво на компетентност;

1.3.3.4. клиника/отделение по образна 
диагностика минимум от II ниво на компе-
тентност, разполагаща с компютърна аксиална 
томография и/или ядрено-магнитен резонанс;

1.3.3.5. клиника/отделение по нервни бо-
лести минимум от II ниво на компетентност;

1.3.3.6. клиника/отделение по нуклеарна 
медицина;

1.3.3.7. клиника/отделение по обща и кли-
нична патология;

1.3.3.8. клиника/отделение по инфекциозни 
болести минимум от II ниво на компетентност;

1.3.3.9. клиника/отделение по акушерство 
и гинекология;

1.3.3.10. център/клиника/отделение по 
трансфузионна хематология;

1.3.3.11. клиника/отделение по урология 
минимум от II ниво на компетентност;

1.3.3.12. вирусологична лаборатория;
1.3.3.13. имунологична лаборатория, отгова-

ряща на съответния стандарт и осигуряваща 
необходимите изследвания 24 часа в деноно-
щието, когато в клиниката/отделението по 
кардиохирургия се извършват трансплантации;

1.3.3.14. кабинет по дентална медицина.
2. Изисквания към лицата, осъществяващи 

професионална дейност по кардиохирургия.
2.1. Изисквания към дейността на лека-

ря – специалист по кардиохирургия.
2.1.1. Специалистът по кардиохирургия 

активно участва във всички етапи на диаг-
ностично-лечебния процес – изследване на 
пациентите, вземане на решение относно 
индикациите за операция при всеки отделен 
случай, участие в хирургичен екип, осигуря-
ване на адекватно следоперативно наблюде-
ние и др. Специалистът по кардиохирургия 
извършва самостоятелно хирургични намеси в 
обем, съответстващ на придобитите при обу-
чението му по специалността квалификация, 
компетентности и умения.

2.1.1.1. Лекарят – специалист със специал-
ност „Кардиохирургия“, участва в не по-малко 
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от 150 операции годишно съобразно наличната 
патология на сърцето и магистралните съдове.

2.1.1.2. Лекарят – специалист с призната 
специалност по „Кардиохирургия“, работещ 
само детска кардиохирургия, участва в не 
по-малко от 75 операции годишно съобразно 
наличната патология на сърцето и магис-
тралните съдове.

2.2. Изисквания към дейността на лека-
ря – специализант по кардиохирургия – ра-
боти в рамките на своята квалификация и 
компетентност под наблюдението, контрола 
и ръководството на лекар с призната специ-
алност по кардиохирургия. Специализантът 
по кардиохирургия може да извършва етапи 
от и дори цяла операция, но в присъствието и 
под ръководството на лекар със специалност 
„Кардиохирургия“.

2.3. Изисквания към дейността на лекар 
без специалност или с друга медицинска 
специалност.

2.3.1. Лекар без специалност работи в рам-
ките на своята квалификация и компетентност 
под наблюдението, контрола и ръководството 
на лекар с призната специалност по кардио- 
хирургия.

2.3.2. При изпълнението на дейностите от 
областта на медицинската специалност „Кар-
диохирургия“, в зависимост от конкретната 
необходимост, могат да работят и лекари с 
други медицински специалности, които в 
екип и под ръководството на лекар – специ-
алист по кардиохирургия, могат да участват 
в лечебно-диагностичния процес и подпо-
магат дейността на лекарите – специалисти 
по кардиохирургия, за безпрепятственото 
осъществяване на лечебния процес.

2.4. Изисквания към медицинските спе-
циалисти, осъществяващи здравни грижи: 
специалистите по здравни грижи осъщест-
вяват професионална дейност в рамките на 
придобитата квалификация и компетентността 
си по реда на Закона за съсловните органи-
зации на медицинските сестри, акушерките 
и асоциираните медицински специалисти, на 
зъботехниците и на помощник-фармацевтите. 
Медицинските специалисти, осъществяващи 
здравни грижи, подпомагат дейността на ле-
карите и лекарите специалисти за безпрепят-
ственото осъществяване на лечебния процес.

2.4.1. Медицинската сестра в отделението/
клиниката по кардиохирургия наблюдава 
общото състояние на пациента; изработва 
план за грижи след оценка на състоянието 
му, явни и потенциални рискове; извършва 
предписаните от лекарите назначения и проце-
дури; притежава компетентност да обработва 
и превързва оперативните рани и да оценява 
тяхното състояние. Следи основни параметри 
в пред- и следоперативния период (пулсова 
честота, температура, честота на дишането, 

диуреза, обем и вид на изтичащи течности от 
дренажи, сонди, катетри), регистрира резул-
татите и сигнализира лекар при отклонения; 
извършва специални сестрински грижи при 
пациенти с кардиологични операции.

2.5. Изисквания към други лица, осъ-
ществяващи професионална дейност, имаща 
отношение към специалността. Всички лица, 
осъществяващи професионална дейност в 
рамките на своята професионална квалифика-
ция и компетентност, имаща отношение към 
медицинската специалност „Кардиохирургия“, 
подпомагат дейността на лекарите специа-
листи за безпрепятственото осъществяване 
на лечебния процес. Конкретните права, 
задължения и отговорности се определят в 
длъжностната характеристика, утвърдена от 
ръководителя на лечебното заведение.

3. Изисквания за осъществяване на дей-
ността по кардиохирургия.

3.1. В амбулатория за специализирана из-
вънболнична медицинска помощ по кардио- 
хирургия (индивидуална и групова практика 
за специализирана медицинска помощ по 
кардиохирургия, медицински център, медико-
дентален център, диагностично-консултативен 
център) – осъществяват се консултативни 
прегледи по кардиохирургия.

3.2. Кардиохирургична дейност в лечебни 
заведения за болнична помощ може да се 
осъществява в клиники/отделения по кардио-
хирургия само от III ниво на компетентност, 
разкрити във:

3.2.1. специализирани болници за активно 
лечение на сърдечно-съдови заболявания;

3.2.2. многопрофилни болници за активно 
лечение;

3.2.3. специализирани болници за активно 
лечение на детски болести, когато в клиника-
та/отделението по кардиохирургия се извърш-
ват операции само при лица под 18 години.

3.3. Изисквания към структура от специали-
зираната извънболнична медицинска помощ.

3.3.1. Устройство на помещенията:

Помещения: вид Брой
Минимал-
на площ 
(кв. м)

3.3.1.1. Амбулатория за спе-
циализирана извънболнична 
медицинска помощ по кар-
диохирургия 

1 12 

3.3.2. Изисквания за медицинска апаратура 
и оборудване:

Медицинска апаратура и оборудване Брой 

3.3.2.1. Бюро 1

3.3.2.2. Стол 2

3.3.2.3. Медицинска кушетка 1

3.3.2.4. Персонален компютър 1

3.3.2.5. Шкаф за документи 1
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3.3.3. Изисквания за персонал:
3.3.3.1. Лекар със специалност „Кардио-

хирургия“.
3.3.4. Изисквания към процеса на осъщест-

вяване на дейността:
3.3.4.1. В амбулаторията за специализира-

на извънболнична медицинска помощ могат 
да бъдат извършвани само консултативни 
прегледи.

3.4. Изисквания към клиника/отделение по 
кардиохирургия с III ниво на компетентност.

3.4.1. Устройство на помещенията:

Помещения: вид Брой
Минимал-
на площ 
(кв. м)

3.4.1.1. СТАЦИОНАР 

3.4.1.1.1. Помещения за паци-
енти (болнични стаи) – 25 % 
от тях трябва да бъдат стаи с 
по 2 легла и самостоятелен 
санитарен възел

10 
легла

4 за едно 
легло 

3.4.1.1.1.1. Помещения за па-
циенти (болнични стаи) в 
клиниките/отделенията, из-
вършващи кардиохирургич-
ни операции само при деца 

6 легла 4 за едно 
легло

3.4.1.1.2. Зала за подготовка 
на манипулациите 1 6

3.4.1.1.3. Превързочна 1 6

3.4.1.1.4. Стая за подготовка 
и разнасяне на храна 1 6

3.4.1.1.5. Тоалетна и баня за 
персонала 1 2

3.4.1.1.6. Тоалетна и баня за 
пациентите
(когато не всички стаи са със 
собствен санитарен възел) 

1 2

3.4.1.1.7. Кът за почивка на 
персонала 1 9

3.4.1.1.8. Лекарски кабинет 1 6

3.4.1.1.9. Склад за съхранение 
на медицински изделия и 
лекарствени продукти 

1 4

3.4.1.1.10. Място за съхране-
ние на текущата докумен-
тация 

1 4

3.4.1.1.11. Спомагателни помещения (занималня, 
учебна зала, зала за игра и др.) в клиниките/
отделенията, извършващи кардиохирургични 
операции само при деца 

3.4.1.2. ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

3.4.1.2.1. Операционна зала 2 40 за вся-
ка зала

3.4.1.2.2. Предзала за подго-
товка на пациента 1 16

3.4.1.2.3. Предзала за подго-
товка на персонала 1 12

Помещения: вид Брой
Минимал-
на площ 
(кв. м)

3.4.1.2.4. Помещение за пре-
обличане на персонала с 
вход, различен от този за 
пациентите 

2 
(мъже/
жени)

12 за вся-
ко поме-
щение

3.4.1.2.5. Тоалетна и баня за 
персонала

2 
(мъже/
жени)

2 за всяко 
помеще-

ние

3.4.1.2.6. Помещение за под-
готовка на стерилни мате-
риали 

1 9

3.4.1.2.7. Склад за съхранение 
на медицински изделия, ле-
карствени продукти и други 
материали 

1 16

3.4.1.2.8. Изливно помещение 1 2

3.4.1.2.9. Място за почивка 
на персонала 1 12

3.4.1.2.10. Място за подготов-
ка на машина за ЕКК 1 9

3.4.1.3. КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕН-
ЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

3.4.1.3.1. Помещение за па-
циенти 5 легла 4 за едно 

легло

3.4.1.3.2 . Реанимация в 
клиниките/отделенията , 
извършващи само детски 
кардиохирургични операции 

4 легла 10 за едно 
легло

3.4.1.3.3. Място за почивка 
на персонала 1 6

3.4.1.3.4. Тоалетна и баня за 
персонала 1 2

3.4.1.3.5. Тоалетна и баня за 
пациенти 1 2

3.4.1.3.6. Лекарски кабинет 1 9

3.4.1.3.7. Склад за съхранение 
на санитарни, хигиенни и 
други материали 

1 12

3.4.1.3.8. Склад за съхране-
ние на медицински изде-
лия, лекарствени продукти 
и апаратура 

1 16

3.4.1.3.9. Място за подготовка 
на манипулации 1 2

3.4.1.3.10. Място за съхране-
ние на текуща документация 1 2

3.4.2. Изисквания за медицинска апаратура 
и оборудване:

Помещение/медицинска 
апаратура и оборудване Брой 

3.4.2.1. СТАЦИОНАР

3.4.2.1.1. Болнично легло с маса за 
храна и нощно шкафче 20

3.4.2.1.2. Гардероб (единичен или 
комбиниран) 20
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Помещение/медицинска 
апаратура и оборудване Брой 

3.4.2.1.3. Монитор (среден клас уред, 
позволяващ измерване на неинва-
зивно налягане, SaO2, ЕКГ – една 
линия, и като опция – инвазивно 
съдово налягане) 

10

3.4.2.1.4. Апарат за измерване на 
кръвно налягане 10

3.4.2.1.5. Термометър 20

3.4.2.1.6. Дефибрилатор 1

3.4.2.1.7. Апарат за временна кардио- 
стимулация 5

3.4.2.1.8. Климатична инсталация (централна или 
локална за всяка стая) 

3.4.2.1.9. Хладилник за съхранение на 
лекарствени продукти и биопродукти 1

3.4.2.1.10. Апаратура за рехабилитация 
в съответствие с медицински стандарт 
по физикална и рехабилитационна 
медицина (в случаите, когато в ле-
чебното заведение няма разкрита 
структура, която да осъществява 
рехабилитация на пациенти със сър-
дечно-съдови заболявания)

1

3.4.2.1.11. Термостат за съхраняване 
на хемокултури 1

3.4.2.2. ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

3.4.2.2.1. Операционна маса – да от-
говаря на специфичните условия на 
сърдечната хирургия 

по 1 в зала

3.4.2.2.2. Машина за ЕКК по 1 в зала
и 1 резерва

3.4.2.2.3. Интрааортна балонна помпа по 1 в зала

3.4.2.2.4. Анестезиологичен апарат 
с монитор и блок за отвеждане на 
медицински и дихателни газове – да 
отговаря на изискванията на меди-
цинския стандарт „Анестезиология 
и интензивно лечение“, както и на 
специфичните условия на сърдечната 
хирургия 

по 1 в зала
и 1 резерва

3.4.2.2.5. Монитор за следене на хемо-
динамични показатели – да отговаря 
на специфичните условия на сърдеч-
ната хирургия 

по 1 в зала

3.4.2.2.6. Дефибрилатор (вътрешен и 
външен) по 1 в зала

3.4.2.2.7. Електронож по 1 в зала

3.4.2.2.8. Стернотом по 1 в зала

3.4.2.2.9. Вакуум помпа по 1 в зала

3.4.2.2.10. Система за автохемотранс-
фузия 1

3.4.2.2.11. Безсянкова хирургична 
лампа с минимум две тела (основно 
и допълнително), максимален ин-
тензитет на светлината 160 000 Lux и 
възможност за монтиране на камера 

по 1 в зала

Помещение/медицинска 
апаратура и оборудване Брой 

3.4.2.2.12. Стандартен електрически 
източник за захранване на апаратура 

Необходим 
и достатъ-
чен брой 
в съответ-
ствие с 

норматив-
ните из- 

исквания и 
наличната 
апаратура

3.4.2.2.13. Хладилник за съхранение 
на биологични материали 1

3.4.2.2.14. Хладилник за съхранение 
на разтвори и лекарствени продукти 1

3.4.2.2.15. Анестезиологичен шкаф по 1 в зала

3.4.2.2.16. Автоклав за спешна сте-
рилизация 1

3.4.2.2.17. Контрапулсатор 2

3.4.2.2.18. Набор от инструменти за 
специфичните условия на сърдечна 
хирургия

5

3.4.2.2.19. Апарат за хемостазеология 1

3.4.2.2.20. Климатична инсталация и 
аспирационна система с изводи над 
операционната маса 

по 1 в зала

3.4.2.2.21. Апарат за временна кар-
диостимулация по 1 в зала

3.4.2.2.22. Бързодействащ мотор-ге-
нератор или светлинен източник с 
батерии за гарантиране на аварийно 
осветление

1

3.4.2.2.23. Бактерицидна лампа 1

3.4.2.3. КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕН-
ЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

3.4.2.3.1. Апарат за механична вен-
тилация или респиратор – да отго-
варя на специфичните условия на 
сърдечната хирургия 

8

3.4.2.3.2. Монитор – да отговаря на 
специфичните условия на сърдечната 
хирургия 

8

3.4.2.3.3. Реанимационно легло – да 
отговаря на специфичните условия 
на сърдечната хирургия 

8

3.4.2.3.4. Инфузионна помпа (пер-
фузор) 

5 за едно 
легло

3.4.2.3.5. Стойка за мерене на цен-
трално венозно налягане 8

3.4.2.3.6. Система за медицински га-
зове с дюзи за кислород, въздух под 
налягане и вакуум при всяко легло 

8

3.4.2.3.7. Система за вакуум, колба 
за аспирация и дренажи 8

3.4.2.3.8. Машина за хемофилтрация 
и диализа 2
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Помещение/медицинска 
апаратура и оборудване Брой 

3.4.2.3.9. Контрапулсатор 2

3.4.2.3.10. Ехокардиограф с възмож-
ност за трансезофагиална ехокар-
диография 

1

3.4.2.3.11. Дефибрилатор 2

3.4.2.3.12. Набор за торакотомия по 
спешност 2

3.4.2.3.13. Хладилник за съхраняване 
на биопродукти 1

3.4.2.3.14. Апарат за хемостазиология 1

3.4.2.3.15. Апарат за определяне на 
минутен сърдечен обем (ако не е част 
от интегрирания хемодинамичен мо-
нитор, апаратът трябва да отговаря 
на изискванията за измерване на 
минутния сърдечен обем по метода 
на термодилуцията) 

1

3.4.2.3.16. Климатична инсталация 
и аспирациионна система с изводи 
над всяко легло 

1

3.4.2.3.17. Апарат за временна кар-
диостимулация 8

3.4.2.3.18. Мобилен рентгенов апарат 1

3.4.2.3.19. Кувьоз в клиниките/отде-
ленията, извършващи операции на 
новородени

4

3.4.3. Други задължителни изисквания:
3.4.3.1. В операционния блок се осигурява:
3.4.3.1.1. комбинирано осветление;
3.4.3.1.2. възможност за гледане на ангио-

графски филми;
3.4.3.1.3. осигуряване на показатели за 

качество на въздуха, съответстващи на евро-
пейските стандарти за качеството на въздуха.

3.4.4. Препоръчителни изисквания към 
клиниката/отделението по кардиохирургия 
за осъществяване на дейността, устройство, 
оборудване на помещенията, медицинската 
апаратура, обзавеждане, техниката и други 
условия за осъществяване на дейността по 
кардиохирургия:

3.4.4.1. Оборудване на т.нар. „Хибридна 
зала“ за съвместно извършване на оператив-
ни и интервенционални сърдечни процедури.

3.4.4.2. Наличие на системи за механична 
циркулаторна поддръжка (ventricular assist 
device, total artificial heart).

3.4.4.3. Наличие на система за екстракор-
порална мембранна оксигенация.

3.4.4.4. Наличие на система за видеоасис-
тирана хирургия.

3.4.4.5. Наличие на рентгенов апарат с 
„С-рамо“.

3.4.4.6. Снабдяване с антидекубитален 
матрак за не по-малко от 25 % от реанима-
ционните легла.

3.4.4.7. Наличие на т.нар. междинни (ин-
термедиерни) легла в стационара, при които 

е осигурен пълен мониторинг на основни 
жизнени функции (от 2 до 6 легла).

3.4.4.8. Наличие на ултразвукова вана с 
карбоново покритие за почистване на ин-
струменти.

3.4.5. Изисквания за персонал:
3.4.5.1. Общ брой лекари – клиниката/

отделението по кардиохирургия трябва да 
разполага с лекари, осигуряващи извършва-
нето на минималната задължителна актив-
ност в клиниката/отделението с непрекъснат 
24-часов цикъл (в условията на спешност), 
съответно при спазване и на медицинския 
стандарт „Анестезиология и интензивно ле-
чение“, и съобразен с националното трудово 
законодателство.

3.4.5.2. Брой лекари специалисти:
3.4.5.2.1. Клиниката/отделението по кардио-

хирургия трябва да разполага с не по-малко от 
двама правоспособни лекари със специалност 
„Кардиохирургия“.

3.4.5.2.1.1. Всеки от лекарите със специал-
ност „Кардиохирургия“ трябва да е участвал 
в не по-малко от 150 операции годишно в 
условията на ЕКК за последните 3 години 
с оглед поддържане на минимално ниво на 
професионална компетентност.

3.4.5.2.1.2. Кардиохирурзи, извършващи кар-
диохирургични операции само при деца, трябва 
да са участвали в не по-малко от 75 операции 
годишно в условията на ЕКК за последните 
3 години с оглед поддържане на минимално 
ниво на професионална компетентност.

3.4.5.2.1.3. В случай че броят на извър-
шените операции е по-малък от посочените 
в т. 3.4.5.2.1.1 или т. 3.4.5.2.1.2, съответният 
лекар оператор може да работи само под ръ-
ководството и в присъствието на специалист, 
който отговаря на изискването, без да взема 
самостоятелни решения.

3.4.5.2.2. В клиниката/отделението по кар-
диохирургия трябва да има допълнително още 
не по-малко от четирима лекари.

3.4.5.2.3. В клиниката/отделението по кар-
диохирургия трябва да има не по-малко от 
двама лекари със специалност „Кардиология“, 
от които поне единият да бъде с допълнителна 
квалификация по ехокардиография.

3.4.5.3. Изисквания за допълнителна квали-
фикация на лекарите в клиниката/отделението 
по кардиохирургия:

3.4.5.3.1. Началник на клиника/отделение 
по кардиохирургия:

3.4.5.3.1.1. Началникът на клиника/отде-
ление по кардиохирургия отговаря на изиск- 
ванията на Закона за лечебните заведения.

3.4.5.3.1.2. Началникът на клиниката/отде-
лението по кардиохирургия носи отговорност 
за разпределението на хирургичната работа; 
взема решения при по-сложни казуси, пери-
одично оценява и контролира персонала на 
клиниката/отделението; отговорен е за поддър-
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жане на високо ниво на професионална ком-
петентност, а така също и за следдипломното 
квалифициране на персонала; отговорен е за 
ежедневната планова оперативна програма, 
както и за спешните операции; отговаря за 
снабдяването с медицински изделия, ле-
карствени продукти и оборудване; следи за 
качеството на следоперативните резултати и 
налага при необходимост промени в органи-
зацията на работа.

3.4.5.4. Специалисти по здравни грижи:
3.4.5.4.1. Старшата медицинска сестра 

отговаря на изискванията на Закона за ле-
чебните заведения; организира, ръководи и 
контролира здравните грижи в отделението/
клиниката; обучението и развитието на пер-
сонала, осъществяващ здравни грижи според 
квалификационната рамка; изработва техни-
чески фишове и протоколи за здравни грижи; 
изписва получава и контролира изразходването 
на всички материали и лекарствени продукти 
за лечението на болните; изготвя справки за 
изразходваните материали и лекарствени про-
дукти; раздава и следи разхода на скъпостру-
ващи лекарствени продукти и консумативи; 
изработва и следи за спазване на работния 
график на медицинските сестри и санитарите; 
съставя програма за дезинфекция, стерилиза-
ция и управление на болничните отпадъци и 
контролира изпълнението є.

3.4.5.4.2. Медицински сестри участват при 
извършване на диагностичните изследва-
ния, медикаментозното лечение и здравните 
грижи в пред- и следоперативния период. 
Броят на сестринския персонал се определя 
по методика в зависимост от потребностите 
от здравни грижи. Поне половината от ме-
дицинските сестри, назначени в клиниката/
отделението по кардиохирургия, е необходимо 
да имат второ квалификационно ниво – първи 
сертификат, при въведена квалификационна 
рамка за професионално развитие. В клини-
ката/отделението по кардиохирургия трябва 
да има не по-малко от 6 медицински сестри 
към операционната, 13 медицински сестри 
към реанимацията и 11 медицински сестри 
в стационара.

3.4.5.4.3. Професионалистите по здравни 
грижи са длъжни да подържат, повишават и 
разширяват теоретичните си знания и прак-
тическите си умения, необходими за осигу-
ряване на качествени здравни грижи чрез 
продължаващо медицинско обучение според 
квалификационната рамка за професионално 
развитие.

3.4.5.4.4. Клиниката/отделението по кардио- 
хирургия трябва да разполага с не по-малко 
от двама специалисти по апаратна поддръжка 
на извънтелесно кръвообращение (перфузи-
онисти).

3.4.5.4.5. В клиниката/отделението по кардио-
хирургия трябва да има не по-малко от двама 
рехабилитатори, които изпълняват дейността 
съгласно квалификацията си и професионал-
ните си компетентности, в съответствие с този 
стандарт и медицинския стандарт „Физикална 
и рехабилитационна медицина“.

3.4.5.4.6. В клиниката/отделението по кар-
диохирургия трябва да има не по-малко от 
четирима хигиенисти.

3.4.5.4.7. Препоръчително е в клиниката/
отделението по кардиохирургия да има спе-
циалист по медицинска статистика.

3.4.5.4.8. Препоръчително е към болница-
та, в която се извършват кардиохирургични 
дейности, да има психолог, притежаващ об-
разователно-квалификационна степен „магис-
тър“ по психология и придобита специалност 
„Клинична психология“.

3.4.6. Изисквания към процеса на осъщест-
вяване на дейността.

3.4.6.1. Прием на пациенти.
3.4.6.1.1. Приемът на пациенти се осъщест-

вява в съответствие с действащата нормативна 
уредба и правилника за дейността и вътрешния 
ред на лечебното заведение. Кадрово осигу-
ряване на приемния и хирургичния кабинет 
с не по-малко от един лекар кардиолог, един 
лекар хирург, медицинска сестра и хигиенист, 
които да осъществяват приема на пациенти.

3.4.6.1.2. Предлаганите за хирургично ле-
чение пациенти се разглеждат на медицински 
колегиум, на който задължително присъства 
лекар инвазивен кардиолог, лекар клиничен 
кардиолог и лекар кардиохирург за определя-
не на индикациите и обема на оперативните 
интервенции. Заключенията от медицинските 
колегиуми се отразяват в медицинската до-
кументация на пациента.

3.4.6.2. Оперативна интервенция от областта 
на кардиохирургията.

3.4.6.2.1. Оперативна интервенция от об-
ластта на кардиохирургията се извършва във:

3.4.6.2.1.1. операционна зала, оборудвана 
съгласно изискванията, посочени в т. 3.4.2.2 
и т. 3.4.3.1;

3.4.6.2.1.2. клиника/отделение по инвазивно 
лечение, но само при специални случаи или 
по витални индикации;

3.4.6.2.1.3. болнична структура по интервен-
ционална диагностика и лечение, но само при 
специални случаи или по витални индикации.

3.4.6.2.2. Оперативна интервенция в об-
ластта на кардиохирургията се осъществя-
ва от хирургичен екип в състав: оператор, 
който е ръководител на екипа, асистент или 
асистенти, операционни медицински сестри, 
перфузионист.

3.4.6.2.2.1. Ръководителят на хирургичния 
екип е със специалност „Кардиохирургия“ 
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и се определя от началника на клиниката/
отделението.

3.4.6.2.2.2. Броят на членовете на хирургич-
ния екип се определя от обема и сложността 
на осъществяваната оперативна дейност.

3.4.6.2.2.3. Хирургичният екип извършва 
оперативната дейност съвместно с анестези-
ологичен екип.

3.4.6.2.2.4. Операционните медицински 
сестри (медицински сестри със специалност 
или квалификация по операционна и превър-
зочна техника) са равнопоставени членове на 
хирургичния екип.

3.4.6.2.2.5. Клиниката/отделението по кар-
диохирургия трябва да разполага с двучленен 
хирургичен екип за всяка операционна маса 
ежедневно.

3.4.6.2.2.6. Допълването на хирургичния 
екип с асистент/и по време на операция се 
извършва в зависимост от сложността на 
операцията и състоянието на пациента.

3.4.6.2.2.7. Хирургичният екип осъществява 
една операция от извършването на кожния 
разрез до зашиването на оперативната рана, 
налагането на превръзка и стерилното отвеж-
дане на дренажите.

3.4.6.2.2.8. Смяната на хирурга оператор 
по време на хирургичната интервенция е 
недопустима освен по медицински показания 
или при извънредни обстоятелства.

3.4.6.2.2.9. При операции с голям и много 
голям обем и сложност по желание на хирурга 
оператор е възможно да бъде формиран втори 
хирургичен екип за едновременна работа в 
две оперативни полета, както и да се включи 
втора операционна медицинска сестра.

3.4.6.2.2.10. Операторът:
3.4.6.2.2.10.1. Ръководи извършването на 

оперативната интервенция.
3.4.6.2.2.10.2. Носи цялата отговорност за 

пациента.
3.4.6.2.2.10.3. Всички присъстващи в опе-

рационната зала по време на операцията са 
му пряко подчинени.

3.4.6.2.2.10.4. При възникване на услож-
нения, включително животозастрашаващи, 
с които операторът не може да се справи, 
той трябва да бъде сменен от началника на 
клиниката/отделението по кардиохирургия 
или с хирург с по-голям професионален опит.

3.4.6.2.2.10.5. Функцията „оператор“ може 
да бъде изпълнявана и от специализант по 
кардиохирургия за определен етап от опера-
цията, както и за цялата операция, но само с 
разрешението на ръководителя на хирургичния 
екип, и то в негово присъствие и под негово 
ръководство. В този случай цялата отговор-
ност за пациента се носи от ръководителя на 
хирургичния екип.

3.4.6.2.2.10.6. След приключване на опе-
ративната интервенция операторът изготвя 
оперативен протокол, в който подробно и 

коректно се описват етапите на интервен-
цията, използваните оперативни техники и 
евентуално настъпили усложнения.

3.4.6.2.2.11. Други членове на хирургичния 
екип.

3.4.6.2.2.11.1. Препоръчително е поне един 
от асистентите да е с придобита специалност 
„Кардиохирургия“.

3.4.6.2.2.11.2. Специализантът по кардио-
хирургия участва в хирургичния екип като 
асистент и/или оператор и извършва опе-
ративни интервенции под ръководството на 
съответния основен оператор.

3.4.6.2.2.11.3. Медицинската сестра (опера-
ционна медицинска сестра): във всяка опе-
рация участват по две операционни сестри, 
едната от които участва пряко в операцията:

3.4.6.2.2.11.3.1. Операционната медицинска 
сестра е с професионален опит и допълнителна 
квалификация или придобита специалност по 
операционна и превързочна техника; тя познава 
хода на хирургическите интервенции, участва 
и асистира в подготовката и извършването на 
оперативната дейност; подготвя и осигурява 
необходимите инструменти, консумативи и 
лекарствени продукти, като контролира тех-
ния брой до края на операцията, стриктно 
следи за стерилността на оперативното поле 
и инструментариума, спазва и контролира 
програмата за дезинфекция на лечебното 
заведение в операционната зала, работи в 
екип с останалите медицински специалисти.

3.4.6.2.2.11.3.2. Смяната на операционната 
медицинска сестра по време на операцията се 
извършва само с разрешението на оператора, 
и то само при извънредни обстоятелства.

3.4.6.2.2.11.3.3. Помощната операционна 
медицинска сестра, т.нар. циркулираща опе-
рационна медицинска сестра, работи в екип 
с останалите медицински специалисти и:

3.4.6.2.2.11.3.3.1. извършва стерилно пода-
ване на допълнителни инструменти и консу-
мативи в хода на оперативната интервенция;

3.4.6.2.2.11.3.3.2. подпомага при обличането 
на операционното облекло;

3.4.6.2.2.11.3.3.3. следи за стерилността и за 
броя на използваните марли и консумативи;

3.4.6.2.2.11.3.3.4. осъществява подготвянето 
и попълването на медицинско-сестрински 
протокол за операцията;

3.4.6.2.2.11.3.3.5. извършва и други помощни 
действия.

3.4.6.2.2.11.4. Перфузионистът подготвя 
машината за ЕКК и води екстракорпорална-
та циркулация по време на цялата операция 
съгласно изискванията и под разпорежданията 
на хирурга оператор и водещия анестезиолог.

3.4.6.2.2.12. Изискванията към персонала на 
клиниките/отделенията, извършващи кардио-
хирургични операции само при деца, в част-
та, отнасяща се до оперативната дейност, са 
идентични на тези, които стандартът поставя 
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съответно към клиниките/отделенията по кар-
диохирургия за възрастни съгласно т. 3.4.6.2.

3.4.6.2.3. Оперативни интервенции в кар-
диохирургията.

3.4.6.2.3.1. Планови оперативни интервен-
ции:

3.4.6.2.3.1.1. Операции с малък обем:
3.4.6.2.3.1.1.1. дренаж на рана;
3.4.6.2.3.1.1.2. дренаж на хематом;
3.4.6.2.3.1.1.3. перкутанно (пункционно) 

имплантиране на контрапулсатор;
3.4.6.2.3.1.1.4. перикардна пункция;
3.4.6.2.3.1.1.5. плеврална пункция.
3.4.6.2.3.1.2. Операции със среден обем:
3.4.6.2.3.1.2.1. некректомии при медиа- 

стинит;
3.4.6.2.3.1.2.2. дренаж на перикарден излив 

по повод налична или застрашаваща тампо-
нада;

3.4.6.2.3.1.2.3. пластика на предната гръдна 
стена след медиастинит;

3.4.6.2.3.1.2.4. хирургично поставяне/отстра-
няване на контрапулсатор.

3.4.6.2.3.1.3. Операции с голям обем (слож-
ни):

3.4.6.2.3.1.3.1. системни пулмонални и ка-
вопулмонални шънтове;

3.4.6.2.3.1.3.2. бендинг на трункус пулмона-
лис;

3.4.6.2.3.1.3.3. септектомия;
3.4.6.2.3.1.3.4. лигатура на персистиращ 

дуктус артериозус;
3.4.6.2.3.1.3.5. операция за коарктация на 

аортата;
3.4.6.2.3.1.3.6. перикардектомия или пери-

кардиолиза;
3.4.6.2.3.1.3.7. операция при сърдечна травма;
3.4.6.2.3.1.3.8. имплантация на стентграфт;
3.4.6.2.3.1.3.9. имплантиране на пейсмейкър;
3.4.6.2.3.1.3.10. имплантиране на кардио-

вертер-дефибрилатор.
3.4.6.2.3.1.4. Операции с много голяма 

сложност (високоспециализирани):
3.4.6.2.3.1.4.1. протезиране или пластика на 

една или повече клапи;
3.4.6.2.3.1.4.2. операция при инфекциозен 

ендокардит;
3.4.6.2.3.1.4.3. аортокоронарен байпас;
3.4.6.2.3.1.4.4. операции за аневризми и 

дисекации на аортата;
3.4.6.2.3.1.4.5. обемредуциращи операции 

на лявата камера;
3.4.6.2.3.1.4.6. оперативни интервенции 

при остър миокарден инфаркт и неговите 
усложнения;

3.4.6.2.3.1.4.7. отстраняване на тумори на 
сърцето и перикарда;

3.4.6.2.3.1.4.8. транскатетърно (трансфе-
морално или трансапикално) аортно клапно 
протезиране;

3.4.6.2.3.1.4.9. хирургично лечение на ри-
тъмно-проводните нарушения на сърцето;

3.4.6.2.3.1.4.10. трансплантация на сърце, 
бял дроб, сърце и бял дроб;

3.4.6.2.3.1.4.11. имплантация на устрой-
ства за механична циркулаторна поддръж-
ка – ventricular assist device или total artificial 
heart;

3.4.6.2.3.1.4.12. комбинирани сърдечни опе-
рации (включва едномоментно извършване 
на две или повече от операциите, посочени в 
т. 3.4.6.2.3.1.4.1 – 3.4.6.2.3.1.4.9);

3.4.6.2.3.1.4.13. комбинирани сърдечни и 
други (общохирургични, акушеро-гинеколо-
гични, урологични, съдови и т.н.) операции 
в условия на ЕКК;

3.4.6.2.3.1.4.14. корекция на следните вро-
дени пороци на сърцето в условия на ЕКК:

3.4.6.2.3.1.4.14.1. аномален дренаж на бело-
дробните вени;

3.4.6.2.3.1.4.14.2. аномален системен венозен 
дренаж;

3.4.6.2.3.1.4.14.3. трипредсърдно сърце;
3.4.6.2.3.1.4.14.4. дефект на междупредсърд-

ната преграда;
3.4.6.2.3.1.4.14.5. дефект на междукамерната 

преграда;
3.4.6.2.3.1.4.14.6. атриовентрикуларен дефект 

(AV canal дефект);
3.4.6.2.3.1.4.14.7. обструкция на изхода на 

дясна камера;
3.4.6.2.3.1.4.14.8. обструкция на изхода на 

лява камера;
3.4.6.2.3.1.4.14.9. тетралогия на Fallot;
3.4.6.2.3.1.4.14.10. транспозиция на големите 

съдове – операция на Mustrad;
3.4.6.2.3.1.4.14.11. транспозиция на големите 

съдове – операция на Senning;
3.4.6.2.3.1.4.14.12. транспозиция на големите 

съдове – Arterial switch;
3.4.6.2.3.1.4.14.13. транспозиция на големите 

съдове – операция на Rastelli;
3.4.6.2.3.1.4.14.14. транспозиция на големите 

съдове и дефект на междукамерната преграда;
3.4.6.2.3.1.4.14.15. транспозиция на големите 

съдове и обструкция на изхода на лява камера;
3.4.6.2.3.1.4.14.16. трикуспидална атрезия и 

операция на Fontan;
3.4.6.2.3.1.4.14.17. малформация на Ebstein;
3.4.6.2.3.1.4.14.18. синдром на хипопластич-

ното ляво сърце;
3.4.6.2.3.1.4.14.19. камери с двоен изход;
3.4.6.2.3.1.4.14.20. пулмонална атрезия и 

дефект на междукамерната преграда;
3.4.6.2.3.1.4.14.21. съдови пръстени и съдови 

бримки;
3.4.6.2.3.1.4.14.22. синдром на прекъснатата 

аортна дъга;
3.4.6.2.3.1.4.14.23. аортопулмонален про-

зорец;
3.4.6.2.3.1.4.14.24. вродени аномалии на си-

нусите на Валсалва и на коронарните артерии;
3.4.6.2.3.1.4.14.25. комбинирани сърдечни 

малформации;
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3.4.6.2.3.1.4.14.26. оперативна корекция на 
други вродени сърдечни малформации под 
ЕКК.

3.4.6.2.3.2. Спешни оперативни интервен-
ции:

3.4.6.2.3.2.1. Операции със среден обем:
3.4.6.2.3.2.1.1. пункция на перикарда;
3.4.6.2.3.2.1.2. дренаж на перикарден излив 

по повод налична или застрашаваща тампо-
нада;

3.4.6.2.3.2.1.3. перкутанно (пункционно) 
имплантиране на контрапулсатор.

3.4.6.2.3.2.2. Операции с голям обем (слож-
ни):

3.4.6.2.3.2.2.1. сутура при прободно нара-
няване на сърцето;

3.4.6.2.3.2.2.2. фенестрация на перикарда 
след прободно или огнестрелно нараняване 
с риск от тампонада;

3.4.6.2.3.2.2.3. имплантация на стентграфт 
при остра аортна дисекация.

3.4.6.2.3.2.3. Операции с много голяма 
сложност (високоспециализирани):

3.4.6.2.3.2.3.1. операции при остри дисека-
ции на аортата;

3.4.6.2.3.2.3.2. операция по повод на бело-
дробен тромбемболизъм;

3.4.6.2.3.2.3.3. операция при тромбоза на 
клапна протеза (една или повече);

3.4.6.2.3.2.3.4. аортокоронарен байпас в 
условията на остър миокарден инфаркт след 
неуспешна РТСА с коронарна дисекация или 
начална нестабилна плака;

3.4.6.2.3.2.3.5. операция при остро настъпил 
слединфарктен междукамерен дефект, непо-
средствено застрашаващ живота на пациента;

3.4.6.2.3.2.3.6. клапни протезирания при 
пациенти с висок функционален клас сърдечна 
недостатъчност;

3.4.6.2.3.2.3.7. операция при тумори на сър-
цето и перикарда;

3.4.6.2.3.2.3.8. операция по повод заплаш-
ваща или налична сърдечна тампонада;

3.4.6.2.3.2.3.9. имплантация на устрой-
ства за механична циркулаторна поддръж-
ка – ventricular assist device или total artificial 
heart.

3.4.6.3. Наблюдението и лечението на па-
циентите в следоперативния период се про-
вежда съвместно от: лекар със специалност 
„Кардиохирургия“, лекар със специалност 
„Анестезиология и интензивно лечение“ и 
лекар със специалност „Кардиология“, съот-
ветно „Детска кардиология“.

3.4.6.3.1. Изискванията към персонала 
на клиниките/отделенията, извършващи 
кардиохирургични операции само при деца, 
в частта за следоперативното наблюдение 
(реанимация), са идентични на тези, които 
стандартът поставя съответно към клиниките/
отделенията по кардиохирургия за възрастни 
съгласно т. 3.4.6.3.

3.4.7. В своята дейност клиниката/отделени-
ето по кардиохирургия изпълнява изисквани-
ята на утвърдените от Българското дружество 
по кардиохирургия алгоритми и препоръки, 
съобразени с Правилата за добра медицинска 
практика, базирайки се на последните ръко-
водства, утвърдени от Европейската асоциация 
по кардиоторакална хирургия.

3.4.8. Изисквания към организацията на 
дейността и вътрешните и външни взаимо-
действия.

3.4.8.1. Организацията на лечебно-диагнос-
тичните дейности в клиниката/отделението 
по кардиохирургия се регламентира с правил-
ник за устройството, дейността и вътрешния 
ред, който е синхронизиран с устройствения 
правилник на лечебното заведение.

3.4.8.2. Връзката на клиниката/отделението 
по кардиохирургия с диагностичните и лечеб-
ни структури в болницата се регламентира с 
общоболничен синхронизиран график.

3.4.9. Изисквания към резултата от осъ-
ществяване на дейността.

3.4.9.1. Количествени показатели за осъ-
ществяване на дейността:

3.4.9.1.1. Извършване на не по-малко от 250 
операции на отворено сърце (с ЕКК) годишно 
за клиниките/отделенията по кардиохирургия, 
извършващи операции при възрастни или при 
възрастни и деца.

3.4.9.1.2. Извършване на не по-малко от 150 
операции на отворено сърце (с ЕКК) годишно 
за клиниките/отделенията по кардиохирургия, 
извършващи операции само при деца.

4. Документация, характерна за специал-
ността:

4.1. Клиниката/отделението по кардиохи-
рургия трябва своевременно да документира 
данните за оперативната си дейност.

4.2. Клиниката/отделението по кардио-
хирургия трябва да разполага с електронен 
архив, в който да се съхраняват всички дан-
ни за всички пациенти. Архивът трябва да е 
достъпен във всички структури на клиниката/
отделението по кардиохирургия.

4.3. Трябва да се съхраняват данни за извър-
шените оперативни интервенции – брой опера-
ции, брой починали, брой тежки усложнения, 
брой животозастрашаващи инфекции и др.

4.4. Образци на документи, специфични 
за дейността:

4.4.1. Всяко лечебно заведение, извършващо 
дейности в областта на кардиохирургията, 
изработва образци на информирано съгласие 
на пациента при диагностични и терапевтични 
процедури по кардиохирургия и на протоколи 
за основните диагностични и оперативни про-
цедури, като се отчитат правата на пациентите 
и всички специфики на дейността в рамките на 
медицинската специалност „Кардиохирургия“.

4.4.2. Образците на информирано съгласие 
на пациента и на протоколите за основните 
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диагностични и оперативни процедури се 
одобряват от Българското дружество по кар-
диохирургия.

4.5. Преди извършване на диагностична 
или терапевтична процедура трябва да бъде 
получено писмено информирано съгласие от 
пациента.

4.6. Пациентът подписва информационен 
протокол за всяка процедура/операция.

4.6.1. Протоколът съдържа основна инфор-
мация относно оперативната/диагностичната 
процедура.

4.6.2. В протокола се включва информация 
за възможните усложнения.

4.6.3. Преди подписване на протокола ле-
кар разяснява на пациента както характера 
на предстоящата процедура/операция, така и 
възможните усложнения.

4.6.4. Всеки пациент има право да откаже 
предлаганото му лечение или да напусне 
лечебното заведение по свое желание, като 
бъде информиран за възможните последици 
от решението си.

4.6.5. При вземане на решение пациентът 
се подписва в медицинската документация, 
че е информиран за възможните последици 
за здравето и живота си.

4.7. Всички данни за пациента, получени по 
време на болничния престой, се съхраняват 
при спазване на изискванията на Закона за 
защита на личните данни.
2043

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 34 от 2005 г. за реда за заплащане от дър-
жавния бюджет на лечението на българските 
граждани за заболявания, извън обхвата на 
задължителното здравно осигуряване (обн., 
ДВ, бр. 95 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16, 48 и 
95 от 2006 г., бр. 31, 69, 89, 90 и 96 от 2008 г., 
бр. 24 от 2009 г., бр. 7, 21, 63, 89 и 100 от 2010 г., 
бр. 13, 18 и 94 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г.; 
изм. с Решение № 14249 от 2011 г. на ВАС на 
РБ – бр. 31 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 62 и 95 
от 2014 г., бр. 37 от 2016 г., бр. 65 от 2018 г., 

бр. 32 и 92 от 2019 г. и бр. 73 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 2б, ал. 3 думите „Изработените 
по предходната алинея критерии“ се заменят 
с „Критериите по ал. 2“.

§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1а след думите „чл. 8, ал. 1, т. 1 
от Наредбата за условията, правилата и реда 
за регулиране и регистриране на цените на 
лекарствените продукти“ съюзът „и“ се за-
личава и накрая се добавя „и максималната 
стойност, договорена по реда на чл. 12в“.

2. Създава се ал. 1б:
„(1б) Когато в страните по ал. 1 няма 

цена, се прилага чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 
условията, правилата и реда за регулиране 

и регистриране на цените на лекарствените 
продукти.“

3. В ал. 3, т. 1 думите „ал. 1 или ал. 1а“ се 
заменят с „ал. 1, 1а или 1б“.

4. В ал. 5 думите „горните алинеи“ се 
заменят с „ал. 1, 1а, 1б, 2, 3 и 4“.

§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „чл. 33, ал. 2“ се заменят 

с „чл. 8, ал. 1, т. 1“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато в страните по ал. 2 няма цена, 

се прилага чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ус-
ловията, правилата и реда за регулиране и 
регистриране на цените на лекарствените 
продукти.“

§ 4. Създава се раздел Ia с чл. 12в – 12з:

„Раздел Iа
Условия и ред за сключване на рамкови 
споразумения по чл. 262, ал. 14 от Закона за 
лекарствените продукти в хуманната медицина

Чл. 12в. (1) За закупуване на лекарствени 
продукти, предназначени за лечение на заболя-
ванията по чл. 2, ал. 1, за които стойността по 
чл. 45 от Наредбата за условията, правилата и 
реда за регулиране и регистриране на цените 
на лекарствените продукти се изчислява чрез 
групиране, в което не участват лекарствени 
продукти на други притежатели на разрешение 
за употреба, Министерството на здравеопаз-
ването и притежателите на разрешение за 
употреба или техни упълномощени предста-
вители ежегодно сключват рамкови споразу-
мения по чл. 262, ал. 14 от ЗЛПХМ относно 
максималната стойност, до която съответният 
лекарствен продукт може да се доставя на 
Министерството на здравеопазването по реда 
на Закона за обществените поръчки.

(2) Алинея 1 не се прилага за генерич-
ните лекарствени продукти и за ваксини за 
задължителни имунизации и реимунизации, 
ваксини по специални показания и при из-
вънредни обстоятелства, специфични серуми, 
имуноглобулини и други биопродукти, свър-
зани с профилактиката на заразните болести, 
определени с наредбата по чл. 58, ал. 2 от 
Закона за здравето.

Чл. 12г. (1) Министерството на здравео-
пазването ежегодно провежда договаряне с 
притежателите на разрешения за употреба 
на лекарствените продукти по чл. 12в/техни 
упълномощени представители за определяне 
на максималната стойност по чл. 262, ал. 14 
от ЗЛПХМ. Договарянето приключва не 
по-късно от 15 септември на съответната 
календарна година.

(2) Министерството на здравеопазването 
ежегодно публикува на официалната си ин-
тернет страница покана до притежателите 
на разрешения за употреба на лекарствените 
продукти по чл. 12в/техни упълномощени 
представители за представяне на предложения 
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за максималната стойност по чл. 262, ал. 14 
от ЗЛПХМ.

(3) Поканата по ал. 2 съдържа:
1. адресатите на поканата;
2. лекарствени продукти по чл. 12в, обект 

на договарянето;
3. краен срок за подаване на предложенията;
4. място и начин за подаване на предложе-

нията и лице за контакт – служител на МЗ.
(4) В двуседмичен срок от публикуване 

на поканата по ал. 1 притежателят на разре-
шението за употреба на лекарствен продукт 
по чл. 12в/негов упълномощен представител 
представя в Министерството на здравеопаз-
ването предложение за стойността по чл. 262, 
ал. 14 от ЗЛПХМ.

(5) Към предложенията по ал. 4 притежате-
лите на разрешения за употреба на лекарстве-
ните продукти по ал. 1/техни упълномощени 
представители представят следните документи:

1. информация относно единния иденти-
фикационен код на дружеството или коопе-
рацията от търговския регистър, а за друже-
ствата, регистрирани в държава – членка на 
Европейския съюз, или в държава – страна 
по Споразумението за Европейското иконо-
мическо пространство – копие от документ 
за актуална регистрация по националното 
законодателство, издаден от компетентен 
орган на съответната държава, не по-късно 
от 6 месеца преди подаване на заявлението; 
информацията се предоставя за притежателя 
на разрешението за употреба, а ако предло-
жението се подава от упълномощен предста-
вител – и за упълномощения представител;

2. пълномощно за участие в договарянето, 
в т.ч. и за подаване на предложение за стой-
ността по чл. 262, ал. 14 от ЗЛПХМ – ако 
предложението се подава от упълномощен 
представител на притежателя на разрешението 
за употреба; когато пълномощното е издадено 
на чужд език, към него се прилага превод на 
български език, извършен от преводач, който 
има сключен договор с Министерството на 
външните работи за извършване на официал-
ни преводи; в пълномощното следва да бъдат 
посочени конкретните лекарствени продукти 
по чл. 12в с техните международни непатентни 
наименования и търговски наименования, за 
които представителят е упълномощен;

3. други относими документи.
(6) Предложенията се подават в Звеното 

за административно обслужване на Минис-
терството на здравеопазването в запечатан 
непрозрачен плик с ненарушена цялост, върху 
който се посочват подателят и адрес за ко-
респонденция.

Чл. 12д. (1) Разглеждането на предложенията 
и провеждането на договаряне по чл. 12г се 
извършва от комисия от експерти от Минис-

терството на здравеопазването, определена със 
заповед на министъра на здравеопазването.

(2) В състава на комисията задължително 
се включват правоспособен юрист, лекар/
магистър-фармацевт и икономист.

(3) Членовете на комисията са длъжни да 
пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали 
във връзка със своята работа в комисията, за 
което подписват декларация.

(4) Комисията по ал. 1 извършва проверка 
на постъпилите предложения за съответстви-
ето им с изискванията на наредбата, като има 
право да поиска от участник в едноседмичен 
срок да отстрани установените нередовности и/
или да предостави допълнителна информация.

(5) Ако участник не отстрани нередовно-
стите и/или не предостави изисканата допъл-
нителна информация в определения срок, се 
счита, че за съответните лекарствени продукти 
не е договорена максимална стойност.

(6) След извършване на проверката по ал. 4  
комисията по ал. 1 пристъпва към провеждане 
на преговори с притежателите на разрешения 
за употреба/техни упълномощени предста-
вители по предварително определен график.

Чл. 12е. (1) След приключване на догова-
рянето по чл. 12г, ал. 1 комисията по чл. 12д, 
ал. 1 изготвя проекти на рамкови споразуме-
ния, които представя на притежателите на 
разрешенията за употреба/техни упълномо-
щени представители за подпис.

(2) Рамковите споразумения по ал. 1 за-
дължително съдържат:

1. договорената максимална стойност, до 
която съответният лекарствен продукт по 
чл. 12в може да се доставя на Министерство-
то на здравеопазването по реда на Закона за 
обществените поръчки;

2. условията и реда, по които се предоставя 
информация между страните;

3. прогнозните количества и броя на бол- 
ните за всеки лекарствен продукт, за който е 
договорена максимална стойност.

(3) Рамковите споразумения по ал. 1 влизат 
в сила от датата на сключване на договорите 
за доставка на лекарствените продукти по 
ал. 1 и действат до края на изпълнение на 
договорите за доставка.

Чл. 12ж. За лекарствените продукти по 
чл. 262, ал. 12 от ЗЛПХМ максималната 
стойност по чл. 12в не може да бъде по-ви-
сока от стойността, определена в рамковото 
споразумение по чл. 262, ал. 12 от ЗЛПХМ.

Чл. 12з. Лекарствените продукти по чл. 12в, 
за които не е сключено рамково споразумение 
по чл. 262, ал. 14 от ЗЛПХМ, не се заплащат 
от Министерството на здравеопазването.“

§ 5. В чл. 30, ал. 1 думите „15 юли“ се 
заменят с „1 юли“.

Министър: 
Костадин Ангелов

2106
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ОТБРАНАТА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното 
дело (обн., ДВ, бр. 29 от 2011 г.; доп., бр. 45 
от 2012 г.; изм. с Решение № 16705 от 2013 г. 
на ВАС на РБ – бр. 50 от 2014 г.; изм. и доп., 
бр. 15 и 81 от 2015 г., бр. 18 и 46 от 2016 г., бр. 4 

от 2017 г. и бр. 38 и 91 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 10, ал. 2 се създава изречение 
второ: „Смените за летния отдих започват от 
събота.“

§ 2. В чл. 11, ал. 1, изречение второ в края 
на изречението се поставя запетая и се добавя 
„като при наличие на свободни помещения 
след първия ден на свободната продажба на 
карти по чл. 18, ал. 5 могат да се ползват още 
до 5 дни, така че общо дните в активен летен 
сезон не може да надвишават 12 дни.“

§ 3. В чл. 15, ал. 1 се правят следните из-
менения и допълнения:

1. В т. 2 думата „включително“ се заличава.
2. Създава се т. 3:
„3. не се издават карти за почивка, в случай 

че броят на почиващите надвишава броя на 
леглата в помещението, включително и кога-
то сред почиващите има лице, ненавършило 
3-годишна възраст, и липсва заявено изрично 
желание от страна на почиващите да не му 
се осигурява легло.“

§ 4. В чл. 15а се създава изречение второ: 
„На свободна продажба се предлагат и картите 
за почивка за летния сезон за дните преди за-
почване на първата смяна и след приключване 
на последната смяна.“

§ 5. В чл. 16, ал. 2, изречение второ след 
думите „картите се предлагат“ се добавя „и“, 
а след думите „условията по ал. 1“ се добавя 
„или имат вече направена резервация за по-
чивка в чужбина за същия сезон в качеството 
си на титуляр на правото на почивка или като 
член на неговото семейство.“

§ 6. В чл. 19 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Картите на свободна продажба могат 

да се продават и за по-малко дни от определе-
ните със заповед на министъра на отбраната 
смени по чл. 10, ал. 2, както и без да се спазва 
началото на смяната.“

§ 7. В приложение № 1 към чл. 10, в т. II, 
т. 2.3 цифрите „01.11. – 30.04“ се заменят с 
думата „целогодишен“.

Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на об-

народването є в „Държавен вестник“ с изклю-
чение на § 1, който влиза в сила от 1.12.2021 г.

Министър: 
Красимир Каракачанов

2176

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-23 от 21.10.2016 г. за условията, размерите 
и реда за изплащане на допълнителни възна-
граждения на военнослужещите и цивилните 
служители от служба „Военна информация“ 
(обн., ДВ, бр. 87 от 2016 г.; изм., бр. 17 от 2019 г.)

§ 1. В наименованието на наредбата думите 
„служба „Военна информация“ се заменят със 
„Служба „Военно разузнаване“.

§ 2. Навсякъде в наредбата думата „служ-
бата“ се заменя със „Службата“.

§ 3. В чл. 1, ал. 1, т. 1 думите „служба 
„Военна информация“ се заменят със „Служба 
„Военно разузнаване“.

§ 4. В чл. 5, ал. 1 след цифрата „V“ се до-
бавя „VII“ и се поставя запетая.

§ 5. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
„(1) Допълнително месечно възнаграждение 

в размер 150 лв. се изплаща за работа във 
височинни райони на военнослужещите и 
цивилните служители, на които постоянните 
им работни места се намират в териториал-
ни структури, обекти или структурни звена, 
разположени във височинни райони извън 
населени места при надморска височина над 
1200 м, или ако денивелацията между насе-
леното място, в което те живеят, и района на 
териториалната структура, обекта или струк-
турното звено, в което те служат/работят, е 
по-голяма от 800 м.“

§ 6. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
„(1) Допълнително месечно възнаграждение 

в размер 30 лв. за живот и работа в отдалечени 
райони, определени със заповед на министъра 
на отбраната по предложение на директора на 
Службата, се изплаща на военнослужещите и 
цивилните служители, постоянно живеещи и 
служещи/работещи в населени места, в кои-
то са разположени териториални структури, 
обекти или структурни звена, ако населените 
места са отдалечени над 15 км от администра-
тивните центрове на областите.“

§ 7. В глава втора раздел VII се изменя така:

„Раздел VІІ
Допълнително възнаграждение за специфични 
условия при изпълнение на военната служба 
и за специфични условия на труд, свързани 
с осъществяването или осигуряването на 

разузнавателна дейност

Чл. 12. На военнослужещите и цивилните 
служители от Служба „Военно разузнаване“ 
се изплаща допълнително месечно възнаграж-
дение за специфични условия при изпълнение 
на военната служба и за специфични условия 
на труд, свързани с осъществяването или 
осигуряването на разузнавателна дейност при 
условия и по ред, определени в приложение 
№ 1 (поверително).“

§ 8. В чл. 14, ал. 1 думите „служба „Военна 
информация“ се заменят със „Служба „Военно 
разузнаване“.
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§ 9. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) Допълнителното възнаграж-

дение за постигнати резултати в служебната 
дейност може да се изплаща четири пъти 
годишно – през април, юли и октомври за 
текущата година и през януари – за предход-
ната година, при наличие на икономия от 
средства за персонал в бюджета на Служба 
„Военно разузнаване“.

(2) Наличието на икономия от средства 
за персонал по бюджета на Служба „Военно 
разузнаване“ за съответното тримесечие и 
възможностите за изплащане на допълнител-
но възнаграждение по ал. 1 се установяват 
в края на всяко тримесечие и се докладват 
от заместник-директора, в чийто ресор е 
управлението на бюджета на Службата.

(3) Разходите за допълнителни възнаграж-
дения за постигнати резултати са в размер не 
повече от 30 на сто от разходите за заплати, 
възнаграждения и задължителни осигурител-
ни вноски по бюджета на Службата.“

§ 10. В чл. 17 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 и 4 след думите „министъра на 

отбраната“ се добавя „по предложение на 
директора на Службата“.

§ 11. В § 1, т. 1 от допълнителната раз-
поредба се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В буква „а“ след думата „страната“ се 
поставя запетайка и се добавя „произтичащи 
от специфичните мисии, задачи и дейности 
на Службата в системата за ранно преду-
преждение от външни заплахи“.

2. Буква „б“ се изменя така:
„б) повишени професионални изисквания 

и компетентности към подбора, подготовката, 
обучението и професионалното развитие на 
служителите за изпълнение на специфичните 
мисии, задачи и дейности на Службата;“.

3. Буква „в“ се изменя така:
„в) специфични изисквания, завишени 

критерии и характерни особености при 
осъществяване или осигуряване на разуз-
навателната дейност.“

§ 12. Приложение № 1 към чл. 12 (пове-
рително) се изменя съгласно приложение 
№ 1 (поверително).

§ 13. Приложение № 2 към чл. 20 (пове-
рително) се изменя съгласно приложение 
№ 2 (поверително).

Заключителна разпоредба
§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на 

обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: 

Красимир Каракачанов
2177

МИНИСТЕРСТВО 
НА ФИНАНСИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № Н-2 от 2014 г. за условията и реда за 
осъществяване на фискален контрол върху 
движението на стоки с висок фискален риск 
на територията на Република България и 
изискванията към фискалните контролни 
пунктове (обн., ДВ, бр. 10 от 2014 г.; изм., 

бр. 13 от 2016 г.)

§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за осъществяване на 

фискален контрол върху движението на сто-
ки с висок фискален риск на територията на 
Република България;

2. изискванията към фискалните контролни 
пунктове;

3. обхватът и редът за доброволно пред-
варително деклариране на данни за превоз 
на стоки с висок фискален риск, тяхното 
коригиране или анулиране при неосъществен 
превоз, както и редът за уведомяване, когато 
стоките не са получени.“

§ 2. В чл. 7 се създава изречение второ: 
„В регистъра се вписват и предварително 
декларираните данни за превоза на стоката, 
данни за генерирания при предварителното 
деклариране уникален номер за превоза, кори-
гираните предварително декларирани данни, 
както и уведомленията за неполучаване на 
стоката.“

§ 3. Създава се глава първа „а“ с чл. 7а – 7д:

„ Г л а в а  п ъ р в а  „ а “

ДОБРОВОЛНО ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПРЕВОЗ 
НА СТОКИ С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК

Чл. 7а. (1) При всеки отделен превоз на 
стока с висок фискален риск, който започва 
от територията на друга държава – членка на 
Европейския съюз, и завършва на територи-
ята на страната, получателят или купувачът/
придобиващият в тристранна операция или 
крайният получател във верига последовател-
ни доставки на стоки може предварително 
да декларира данни за превоза до влизане на 
транспортно средство на територията на стра-
ната. Декларирането на превоза се извършва 
чрез подаване по електронен път на данни 
съгласно приложение № 4 чрез електронна 
услуга с квалифициран електронен подпис 
(КЕП), предоставена от Националната аген-
ция за приходите.

(2) При превозите по ал. 1 предварително 
се декларират данни за:

1. получателя/купувача/придобиващ в 
тристранна операция или краен получател 
във верига от последователни доставки на 
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стоки – идентификационен номер, имена/
наименование;

2. превозвача – идентификационен номер, 
имена/наименование;

3. транспортното средство – регистраци-
онен номер на основно и допълнително/и 
транспортно/и средство/а;

4. изпращача (изпращачите)/доставчика 
(доставчиците)/трето лице (трети лица) – иден-
тификационен номер, имена/наименование;

5. превозваната стока – вид, количество, 
стойност, дата, час, място на получаване/
разтоварване и предназначение на стоката; 
декларирането на стойност не е задължително;

6. лицето за контакт – имена, телефонен 
номер, електронен адрес; декларирането на 
електронен адрес не е задължително;

7. декларатора.
(3) Когато са декларирали предварително 

данни за превоз на стоки с висок фискален 
риск, но не са получили стоките, лицата по 
ал. 1 уведомяват за това органа по приходите 
и посочват причината, като подават уведомле-
ние по електронен път съгласно приложение 
№ 5 чрез електронната услуга, предоставена 
от Националната агенция за приходите, най-
късно до края на деня, следващ деня, в който 
се очаква стоката. Уведомлението се подава 
в случаите, когато е съставен протокол по 
чл. 4, ал. 3 при влизане на транспортното 
средство на територията на страната и не са 
поставени технически средства за контрол.

(4) Когато стоките с висок фискален риск 
ще се съхраняват от лице по ал. 1, което е 
получател при режим на складиране на стоки 
до поискване, но не са получени в склада на 
лицето, се прилага ал. 3.

Чл. 7б. (1) При всеки отделен превоз на 
стока с висок фискален риск, който започва 
от територията на страната и завършва на 
територията на друга държава – членка на 
Европейския съюз, доставчикът или продава-
чът/прехвърлител в тристранна операция или 
първият доставчик във верига последователни 
доставки на стоки може предварително да 
декларира данни за превоза преди започване 
на натоварването на транспортното средство. 
Декларирането на превоза се извършва чрез 
подаване по електронен път на данните съглас-
но приложение № 6 чрез електронна услуга с 
КЕП, предоставена от Националната агенция 
за приходите.

(2) При превозите по ал. 1 предварително 
се декларират данни за:

1. доставчика/изпращача/прехвърлител 
в тристранна операция или първи достав-
чик във верига последователни доставки на 
стоки – идентификационен номер, имена/
наименование;

2. превозвача – идентификационен номер, 
имена/наименование;

3. транспортното средство – регистраци-
онен номер на основно и допълнително/и 
транспортно/и средство/а;

4. получателя (получателите)/купувача 
(купувачите)/трето лице (трети лица) – иден-
тификационен номер, имена/наименование;

5. превозваната стока – вид, количество, 
стойност, дата, час, място на натоварване и 
предназначение на стоката; декларирането на 
стойността не е задължително;

6. лицето за контакт – имена, телефонен 
номер, електронен адрес; декларирането на 
електронен адрес не е задължително;

7. декларатора.
Чл. 7в. (1) Декларирането на превозите по 

чл. 7а и 7б се счита за извършено, ако по-
дадените данни съдържат информацията по 
чл. 7а, ал. 2 и чл. 7б, ал. 2. В този случай на 
лицето се издава уникален номер за превоза, 
който се предоставя по електронен път. Уни-
калният номер за превоза е валиден 14 дни 
от предоставянето му.

(2) След предварителното деклариране, за 
което е предоставен по електронен път уни-
кален номер за превоза на стоката, лицата 
по чл. 7а, ал. 1 и чл. 7б, ал. 1 го съобщават 
на водача на транспортното средство/лицето, 
придружаващо стоката/превозвача или лицето, 
организиращо превоза. Когато уникалният 
номер за превоза е съобщен на превозвача 
или на лицето, организиращо превоза, те 
го предоставят на водача на транспортното 
средство.

(3) Уникалният номер за всеки отделен 
превоз се представя на органите по приходи-
те при извършване на действия по фискален 
контрол върху движението на стоки с висок 
фискален риск.

(4) Членове 7а и 7б се прилагат само в 
случаите, когато превозът се осъществява с 
транспортно средство с товароносимост над 
3,5 тона.

(5) Предварителното деклариране не ос-
вобождава от задължението за съставяне на 
съответните транспортни, счетоводни и други 
документи във връзка с превоза и доставката 
на стоката.

Чл. 7г. (1) Лице, което предварително е 
декларирало данни за превоз на стоки с висок 
фискален риск, може да коригира данни за 
превоза чрез електронната услуга, предоста-
вена от Националната агенция за приходите, 
в сроковете по чл. 7а, ал. 1 и чл. 7б, ал. 1. 
Корекцията се извършва чрез подаване по 
електронен път на данни съгласно приложение 
№ 4 или приложение № 6.

(2) Когато по време на превоза след сро-
ка по чл. 7а се налага промяна на датата, 
часа и мястото на получаване/разтоварване 
на стоката и/или смяна на транспортното 
средство, включително при претоварване на 
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стоката, могат да се коригират данни само 
за номер на транспортното средство, датата, 
часа и мястото на получаване/разтоварване 
на стоката, а при претоварване на стоката се 
посочва и дата, час и място на претоварва-
нето. Коригирането се извършва за валиден 
уникален номер за превоза чрез подаване на 
коригираща информация съгласно приложе-
ние № 4 и се счита за уведомяване по реда 
на чл. 13, ал. 4.

(3) Когато по време на превоза след срока 
по чл. 7б се налага корекция поради смяна на 
транспортното средство, включително и при 
претоварване на стоката, се коригират данни 
само за номер на транспортното средство, а 
при претоварване на стоката се посочва и дата, 
час и място на претоварването. Коригирането 
се извършва за валиден уникален номер за 
превоза чрез подаване на коригираща инфор-
мация съгласно приложение № 6.

(4) В случаите на ал. 2 и 3, когато на 
транспортното средство е поставено техни-
ческо средство за контрол, то се отстранява 
на мястото на претоварване на стоката от 
органи по приходите, които присъстват на пре-
товарването и поставят техническо средство 
за контрол на другото транспортно средство.

(5) В случаите по ал. 1 – 3 не се издава 
нов уникален номер за превоза.

Чл. 7д. Анулиране на уникалния номер на 
превоза се извършва при неосъществен превоз 
от лицата по чл. 7а – до влизане на транс-
портно средство на територията на страната, 
съответно от лицата по чл. 7б – до излизане 
на транспортното средство от територията 
на страната, когато не е съставен протокол 
по чл. 4, ал. 3. В тези случаи при подаване 
от лицето по електронен път на уведомление 
съгласно приложение № 7 чрез електронната 
услуга, предоставена от Националната агенция 
за приходите, генерираният уникален номер 
за превоза се анулира.“

§ 4. В чл. 10 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „В 

протокола за фискален контрол се посочва, 
че продължава действието на забраната по 
чл. 13, ал. 4, т. 3 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс и се определя размер на 
обезпечението, което следва да бъде предос-
тавено.“

2. В ал. 3 след думите „30 на сто от па-
зарната стойност на стоката“ се добавя „или 
при предоставено обезпечение по реда на 
чл. 176в от Закона за данък върху добавената 
стойност – 10 на сто от пазарната стойност 
на стоката,“.

3. Създава се ал. 5:
„(5) Обезпечението, предоставено в пари 

или безусловна и неотменяема банкова га-
ранция, се освобождава от компетентната 

териториална дирекция по чл. 8 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс.“

§ 5. В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В т. 4 накрая се поставя запетая и се 

добавя „включително за наличието на уни-
кален номер за превоз“.

2. В т. 7 накрая се поставя запетая и се 
добавя „включително проверка за съответствие 
с предварително декларираните данни“.

§ 6. В чл. 12, ал. 3 думите „3 тона“ се за-
менят с „3,5 тона“.

§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „с оглед дали с транс-
портното средство се превозва стока с висок 
фискален риск“ се заменят със „след оглед 
на транспортното средство дали се превозва 
стока с висок фискален риск, както и уста-
новяват дали предварително са декларирани 
данни за превоза на стоката“.

2. В ал. 2, в основния текст думите „да 
установят/идентифицират“ се заменят с „на-
личието на уникален номер за превоза и за 
съответствие на предварително декларира-
ните данни за превоза, при която установят/
идентифицират“.

3. В ал. 3 след думата „Когато“ се добавя 
„липсват данни за предварително деклариране 
на превоз на стоки,“.

4. В ал. 4 се създава изречение трето: „Ис-
кане се подава и когато по време на превоза 
се налага смяна на транспортното средство, 
включително при претоварване на стоката, 
като се посочва регистрационният номер на 
другото транспортно средство, данните за 
мястото на претоварване, датата, часът и мяс-
тото на получаване/разтоварване на стоката.“

§ 8. В чл. 17 думите „3 тона“ се заменят 
с „3,5 тона“.

§ 9. В наименованието на раздел ІV на 
глава втора след думата „придобиване“ се 
добавя „и складиране до поискване“.

§ 10. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:
„(1) В случаите на вътреобщностно при-

добиване на стоки с висок фискален риск и 
при режим на складиране до поискване след 
влизане на транспортното средство на тери-
торията на страната на фискален контролен 
пункт органът по приходите има право да спре 
транспортното средство, да извърши провер-
ка дали превозваната стока е стока с висок 
фискален риск, да провери самоличността на 
водача и на лицето, придружаващо стоката, да 
провери документите, придружаващи стоката, 
наличието на предварително декларирани 
данни за превоза на стоката, включително 
наличието на уникален номер за превоза, да 
извърши оглед на стоката и да постави техни-
чески средства за контрол на транспортното 
средство и печат/щемпел с надпис „висок 
фискален риск“ върху превозния документ.“
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§ 11. В наименованието на раздел V на 
глава втора след думата „доставка“ се добавя 
„и складиране до поискване“.

§ 12. В чл. 19 ал. 1 се изменя така:
„(1) В случаите на вътреобщностна доставка 

на стоки с висок фискален риск и при режим 
на складиране до поискване на стоки с висок 
фискален риск преди излизане на транспорт-
ното средство от територията на страната 
на фискален контролен пункт органът по 
приходите има право да спре транспортното 
средство, да извърши проверка дали превоз-
ваната стока е стока с висок фискален риск, 
да провери самоличността на водача и на 
лицето, придружаващо стоката, да провери 
документите, придружаващи стоката, наличи-
ето на предварително декларирани данни за 
превоза на стоката, включително наличието 
на уникален номер за превоза и да извърши 
оглед на стоката.“

§ 13. В чл. 20, ал. 1 думите „надпис „висок 
фискален риск – преминаване“ се заменят с 
„надпис „висок фискален риск“.

§ 14. В чл. 21 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 думите „надпис „висок фиска-
лен риск – вътрешна доставка“ се заменят с 
„надпис „висок фискален риск“.

2. В ал. 7, изречение първо накрая се добавя 
„или не по-малко от 10 на сто от пазарната 
стойност на стоката при предоставено обезпе-
чение по реда на чл. 176в от Закона за данък 
върху добавената стойност“.

§ 15. В § 1 от допълнителната разпоредба 
т. 1 се изменя така:

„1. „Транспортно средство“ е транспортното 
средство по смисъла на § 1, т. 53 от допъл-
нителните разпоредби на Данъчно-осигури-
телния процесуален кодекс.“

§ 16. В § 2 от заключителните разпоредби 
след думите „чл. 127з“ се добавя „и чл. 127и, 
ал. 8“.

§ 17. В приложение № 1 към чл. 13, ал. 3 
накрая се добавя: „*В таблиците „Данни за 
получателя/купувача на стоката“, „Данни за 
превозвача“, „Данни за доставчика/изпраща-
ча“, „Данни за превозваната стока“ в колона 
първа се посочва ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК 
по БУЛСТАТ или ЛН/служебен номер от 
регистъра на НАП.“

§ 18. Приложение № 3 към чл. 13, ал. 4 и 
чл. 18, ал. 5 се изменя така:

„Приложение № 3 
към чл. 13, ал. 4 и чл. 18, ал. 5

ИСКАНЕ
ОТ ПОЛУЧАТЕЛ/КУПУВАЧ НА СТОКА 

С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК

..............................................................................

..............................................................................
(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/сл. номер 
от регистъра на НАП                   
ЕИК по БУЛСТАТ/ 
ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ                         
Адрес за кореспонденция:  ..............................
Адрес по чл. 8 от ДОПК:  ...............................
Представлявано от  ...........................................

(имена на представителя/пълномощника)

І. На основание чл. 13, ал. 3, т. 1, изречение първо от ДОПК и във връзка с проверка на 
превоз на стока с висок фискален риск, обективирана в протокол № ……… от ............... 20 ....  г., 
или деклариран превоз с Уникален номер за превоза  ...................................................................... ,
моля да бъдат променени данните за дата, час и място на получаване/разтоварване на стоката, 
както следва:

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/сл. номер на 
НАП/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/
ЕИК по БУЛСТАТ на полу-

чателя на стоката

Вид Коли-
чество

Мерна 
единица Стойност Място на 

получаване
Дата на по-
лучаване

Час на по-
лучаване

               

               

               

               

               

ІІ. В случаите на претоварване на стоката на основание чл. 13, ал. 3, т. 1, изрече-
ние второ от ДОПК освен информацията по т. І посочвам регистрационния номер на 
транспортно средство, на което се претоварва стоката, рег. № …………..……, място  , 
дата …………………. и час ……………… на претоварване на стоката.

Дата:
Час:

Подпис:“.
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§ 19. Създава се приложение № 4 към 
чл. 7а, ал. 1 и чл. 7г, ал. 1 и 2:

„Приложение № 4 
към чл. 7а, ал. 1 и чл. 7г, ал. 1 и 2

Предварително декларирани данни при 
превоз на стока с висок фискален риск за 
превоз на стока с висок фискален риск, 
който започва от територията на друга 
държава – членка на Европейския съюз, и 
завършва на територията на страната, от 
лицата по чл. 7а, ал. 1 от Наредба № Н-2 от 
2014 г. за условията и реда за осъществяване 
на фискален контрол върху движението на 
стоки с висок фискален риск на територията 
на Република България и изискванията към 

фискалните контролни пунктове
1. Данни за получател/купувач/придобиващ 

в тристранна операция или краен получател 
във верига от последователни доставки на 
стоки:

· Идентификационен номер – ЕГН/ЛНЧ/
ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/ 
служебен номер от регистъра на НАП;

· Име/наименование.
2. Данни за превозвач:
· Идентификационен номер – ЕГН/ЛНЧ/

ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/
служебен номер от регистъра на НАП/VIN 
номер/друг номер;

· Име/наименование.
3. Данни за транспортното средство:
· Регистрационен № на основно пътно 

превозно средство;
· Когато превозът се извършва от комби-

нация от превозни средства: регистрационен 
№ на допълнително/и пътно/и превозно/и 
средство/а.

4. Данни за изпращач (изпращачи)/достав-
чик (доставчици)/трето лице (трети лица):

· Идентификационен номер/VIN номер 
(Идентификационни номера/VIN номера);

· Име/наименование.
*Забележка. Данните по т. 2, 3 и 4 за чуждес-
транните лица и за транспортните средства се 
попълват на латиница.

5. Данни за превозваната/превозваните 
стока/стоки. За всяка стока поотделно се 
декларират следните данни:

· Вид на стоката/стоките – код и описание 
от Комбинираната номенклатура на ЕС (КН);

· Мерна единица по КП за стоката/стоките 
с висок фискален риск;

· Количество на стоката:
– Бруто количество;
– Нето количество;
· Стойност на стоката в лв.

*Забележка. Данните за бруто количество и 
стойността на стоката не са задължителни за 
попълване.

· Адрес/и на получаване/разтоварване на 
стоката;

· Дата и час на получаване/разтоварване 
на стоката;

· Предназначение на превозваната стока 
с висок фискален риск:

– Доставка на стоката;
– Рекламация на стоката (посочва се № на 

протокола за осъществен фискален контрол 
при вътреобщностната доставка на стоката);

– Дарение на стоката;
– Обработка на стоката;
– Режим складиране на стоката до поиск-

ване;
– Друго.
6. Данни за лице за контакт:
· Имена;
· Телефонен номер;
· Електронен адрес.
7. Данни за декларатора:
8. Декларация:
„Декларирам, че посочената в този форму-

ляр информация е вярна и точна. Известно 
ми е, че за неверни данни нося отговорност 
по чл. 313 от Наказателния кодекс.“

§ 20. Създава се приложение № 5 към 
чл. 7а, ал. 3 и 4:

„Приложение № 5 
към чл. 7а, ал. 3 и 4

Вх. № .......................
Дата .........................

УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл. 7а, ал. 3 и 4 от Наредба № Н-2 от 
2014 г. за условията и реда за осъществяване 
на фискален контрол върху движението на 
стоки с висок фискален риск на територията 
на Република България и изискванията към 

фискалните контролни пунктове

от  ................................................................
..........................................................................
..........................................................................

(име/наименование на лицето)

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по 
ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по 
БУЛСТАТ/служебен но-
мер от регистъра на НАП

Уведомявам Ви, че не съм получил сто-
ката/стоките, декларирана/и с Уникален 
номер за превоза  ...........................................
..........................................................................

Причини:
 .....................................................................
 .....................................................................
 .....................................................................  
 .....................................................................
Декларирам, че посочената в този фор-

муляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося 

отговорност по чл. 313 от Наказателния 
кодекс.

Подпис:“.
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§ 21. Създава се приложение № 6 към 
чл. 7б, ал. 1 и чл. 7г, ал. 1 и 3:

„Приложение № 6 
към чл. 7б, ал. 1 и чл. 7г, ал. 1 и 3

Предварително декларирани данни при 
превоз на стока с висок фискален риск, 
който започва от територията на страната 
и завършва на територията на друга дър-
жава – членка на Европейския съюз, от 
лицата по чл. 7б, ал. 1 от Наредба № Н-2 от 
2014 г. за условията и реда за осъществяване 
на фискален контрол върху движението на 
стоки с висок фискален риск на територията 
на Република България и изискванията към 

фискалните контролни пунктове
1. Данни за доставчик/продавач/прех-

върлител в тристранна операция или първи 
доставчик във верига последователни дос-
тавки на стоки:

· Идентификационен номер – ЕГН/ЛНЧ/
ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/
служебен номер от регистъра на НАП;

· Име/наименование.
2. Данни за превозвач:
· Идентификационен номер – ЕГН/ЛНЧ/

ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/
служебен номер от регистъра на НАП/VIN 
номер/друг номер;

· Име/наименование.
3. Данни за транспортното средство:
· Регистрационен № на основно пътно 

превозно средство;
· Когато превозът се извършва от комби-

нация от превозни средства: регистрационен 
№ на допълнително/и пътно/и превозно/и 
средство/а.

4. Данни за получател (получатели)/ку-
пувач (купувачи)/трето лице (трети лица):

· Идентификационен номер/VIN номер 
(Идентификационни номера/VIN номера);

· Име/наименование.
*Забележка. Данните по т. 2, 3 и 4 за чуждес-
транните лица и за транспортните средства се 
попълват на латиница.

5. Данни за превозваната/ите стока/и. 
За всяка стока поотделно се декларират 
следните данни:

· Вид на стоката – код и описание от 
Комбинираната номенклатура на ЕС (КН);

· Мерна единица по КП за стоката с висок 
фискален риск;

· Количество на стоката:
– Бруто количество;
– Нето количество;
· Стойност на стоката в лв.

*Забележка. Данните за бруто количество и 
стойността на стоката не са задължителни за 
въвеждане.

· Адрес/и на натоварване на стоката;
· Дата и час на натоварване на стоката;
· Предназначение на превозваната стока 

с висок фискален риск:

– Доставка на стоката;
– Рекламация на стоката (посочва се 

№ на протокола за осъществен фискален 
контрол при вътреобщностното придобиване 
на стоката);

– Дарение на стоката;
– Обработка на стоката;
– Режим складиране на стоката до по-

искване;
– Друго.
6. Данни за лице за контакт:
· Имена;
· Телефонен номер;
· Електронен адрес. 
7. Данни за декларатора:
8. Декларация:
„Декларирам, че посочената в този форму-

ляр информация е вярна и точна. Известно 
ми е, че за неверни данни нося отговорност 
по чл. 313 от Наказателния кодекс.“

§ 22. Създава се приложение № 7 към 
чл. 7д:

„Приложение № 7
към чл. 7д

Вх. № .......................
Дата .........................

УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл. 7д от Наредба № Н-2 от 2014 г. за усло-
вията и реда за осъществяване на фискален 
контрол върху движението на стоки с висок 
фискален риск на територията на Република 
България и изискванията към фискалните 

контролни пунктове

от  ................................................................
..........................................................................

(име/наименование на лицето)

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по
ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по
БУЛСТАТ/служебен номер
от регистъра на НАП

Уведомявам Ви, че желая да анулирам 
подадените данни за превоз на стоки с висок 
фискален риск, деклариран с УНП ………………
……….………….................., тъй като превозът няма 
да бъде осъществен.

Декларирам, че посочената в този формуляр 
информация е вярна и точна.

Известно ми е, че за неверни данни нося 
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:

Подпис:“.

Заключителна разпоредба
§ 23. Наредбата влиза в сила от 1 юни 2021 г.

Министър: 
Кирил Ананиев

2067
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-418 
от 5 април 2021 г.

за условията и реда за осъществяване на не-
отложни аварийно-възстановителни работи, 
оперативна защита при наводнения и опера-
ции по издирване и спасяване и химическа, 

биологическа и радиационна защита

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази инструкция се определят 
условията и редът за осъществяване на дей-
ностите при неотложни аварийно-възстано-
вителни работи (НАВР), оперативна защита 
при наводнения, операции по издирване и 
спасяване и химическата, биологическата и 
радиационната защита от органите за пожарна 
безопасност и защита на населението (ПБЗН) 
на Главна дирекция „Пожарна безопасност и 
защита на населението“ на Министерството 
на вътрешните работи (ГДПБЗН).

Чл. 2. Органите за ПБЗН поддържат 
готовност за провеждане на дейностите по 
настоящата инструкция самостоятелно или 
съвместно със сили и средства на съставните 
части на Единната спасителна система (ЕСС) 
и физическите лица.

Чл. 3. При осъществяване на дейностите по 
чл. 1 приоритетно се извършват действия за 
осигуряване живота и здравето на населението.

Чл. 4. Координацията на силите и сред-
ствата на съставните части на ЕСС и физиче-
ските лица се осъществява чрез Националния 
оперативен център (НОЦ) при ГДПБЗН и 
оперативните центрове (ОЦ) на Столичната 
дирекция „Пожарна безопасност и защита 
на населението“ (СДПБЗН) и регионалните 
дирекции „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ (РДПБЗН).

Чл. 5. (1) Дейностите по чл. 1 се извърш-
ват от органите за ПБЗН при спазване на 
правилата за безопасност и здраве при рабо-
та съобразно наличните сили и средства на 
мястото на бедствието/инцидента.

(2) При наличие на реална опасност за 
живота и здравето на служителите временно 
се прекратяват дейностите до осигуряване на 
необходимите условия, сили и средства за 
продължаването им след разпореждане на 
ръководителя по чл. 6.

Чл. 6. (1) Управлението на силите и сред-
ствата на органите за ПБЗН при изпълнение 
на дейностите по чл. 1 се извършва от ръко-
водител на място.

(2) При обявяване на бедствено положение 
по реда на Закона за защита при бедствия 
ръководителят на място преминава под ръ-
ководството на назначения ръководител на 

операциите. Когато ръководителят на място 
бъде назначен за ръководител на операциите, 
изпълнява задълженията съгласно Закона за 
защита при бедствия.

(3) Ръководителят на място/ръководителят 
на операциите определя вида на личните 
предпазни средства съобразно бедствието/
инцидента.

Чл. 7. (1) Неотложни аварийно-възстано-
вителни работи, оперативна защита при на-
воднения, операции по издирване и спасяване 
и химическата, биологическата и радиацион-
ната защита се прекратяват по разпореждане 
на ръководителя на място/ръководителя на 
операциите.

(2) Решение за прекратяване на операциите 
за осъществяване на дейностите по ал. 1 взема 
ръководителят на място/ръководителят на 
операциите съобразно обстановката, когато:

1. оцелелите, пострадалите или загиналите 
са изведени;

2. при по-нататъшни действия съществува 
реална опасност за нанасяне на по-големи 
щети;

3. при по-нататъшни действия съществува 
реална опасност за живота на участниците 
в операциите; 

4. изпълнява разпореждане на орган на 
изпълнителната власт, определил ръководите-
ля на операциите, организиращ и ръководещ 
защитата при бедствия.

Раздел II
Дейности при провеждане на неотложни 

аварийно-възстановителни работи 

Чл. 8. Неотложни аварийно-възстановител-
ни работи в обекти на техническата инфра-
структура се провеждат съгласно плановете за 
защита при бедствия на общинско, областно 
и национално ниво.

Чл. 9. При провеждането на НАВР органите 
за ПБЗН подпомагат:

1. неотложните укрепителни работи в сгра-
ди и съоръжения на мястото на бедствието 
и/или инцидента;

2. осигуряването на достъп на механизирани 
средства и техника до засегнатите райони;

3. разчистването на разрушения за осигу-
ряване на достъп до пострадали;

4. извеждането на застрашени лица на 
безопасно място;

5. изграждането на временни лагери за 
настаняване на засегнатото население;

6. осигуряването в недостъпни райони на 
доставки на стоки от първа необходимост 
и транспортиране на лица, нуждаещи се от 
медицинска помощ;

7. дейностите за спиране на течове, огра-
ничаване на разливи, отстраняване на опасни 
предмети и съоръжения и др.
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Раздел III
Дейности при оперативна защита при на-

воднения

Чл. 10. Оперативна защита при наводнения 
се осъществява на общинско, областно и наци-
онално ниво и се състои от три основни фази:

1. непосредствена опасност от наводнение;
2. наводнение;
3. след наводнение.
Чл. 11. Органите за ПБЗН в ОЦ на

СДПБЗН/РДПБЗН и НОЦ на ГДПБЗН на база 
прогнозни данни и информация от Национал-
ния институт по метеорология и хидрология, 
Министерството на околната среда и водите, 
Метеорологичния център на българските во-
енновъздушни сили, Изпълнителна агенция 
„Проучване и поддържане на река Дунав“ и 
други източници предупреждават органите на 
изпълнителната власт и оповестяват населе-
нието в застрашените райони.

Чл. 12. При непосредствена опасност от 
наводнение органите за ПБЗН в зависимост 
от наличните си технически средства подпо-
магат централните или териториалните органи 
на изпълнителната власт за извършване на 
съвместни аварийни дейности по елементи 
на хидротехнически съоръжения – коорди-
нирано с оператора или експлоатационното 
дружество, като:

1. отваряне или затваряне на изпускатели, 
саваци и др.;

2. прокопаване на водоотвеждащи канали;
3. аварийно понижаване на водното ниво;
4. тампониране, прорязване на хидротех-

нически съоръжения и др.;
5. отстраняване на подприщвания на водни 

течения;
6. аварийно укрепване, надграждане на 

съществуващи и изграждане на временни 
диги чрез:

а) използване на модулни елементи;
б) нареждане на чували с инертни мате-

риали;
в) натрупване на инертни материали;
7. оказване съдействие на Агенцията за 

ядрено регулиране, регионалната инспекция 
по околната среда и водите, регионалната 
здравна инспекция и областната дирекция 
по безопасност на храните за установяване 
наличието на промишлено-отровни вещества, 
източници на йонизиращи лъчения, потенци-
ални източници на биологично замърсяване 
и други, попадащи в заливните зони, които 
биха предизвикали поражения върху хората 
и/или замърсяване на околната среда.

Чл. 13. При наводнение органите за ПБЗН 
извършват следните дейности:

1. разузнаване в района на заливане и 
местата, където е вероятно да се намират 
застрашени лица;

2. спасяване или евакуиране на хора и 
движимо имущество от залетите зони;

3. отводняване;
4. подпомагане изграждането на временни 

лагери за настаняване на засегнатото насе-
ление.

Чл. 14. След наводнение и оттегляне на 
водите в нормалните им граници органите за 
ПБЗН извършват следните дейности:

1. издирване и спасяване или евакуация 
на изчезнали лица;

2. изваждане на загинали лица;
3. отводняване на сгради, застрашени съ- 

оръжения и др. след попълване на декларация 
съгласно приложението;

4. подпомагане разчистването на засегна-
тата инфраструктура.

Раздел IV
Дейности при провеждане на операции по 

издирване и спасяване

Чл. 15. Операциите по издирване и спа-
сяване включват разузнаване, оказване на 
помощ и евакуация на лица, изложени на 
опасност при:

1. разрушени строежи или части от тях;
2. движения на маси (срутища, свлачища, 

кално-каменни порои, изкопни работи и др.);
3. инциденти в повърхностни води с изклю-

чение на случаите по чл. 126, т. 3 от Закона 
за Министерството на вътрешните работи.

Чл. 16. (1) При провеждане на операции по 
издирване и спасяване в засегнати строежи 
или части от тях органите за ПБЗН извършват 
разузнаване за:

1. наличие на потенциално застрашени 
лица;

2. необходимост от временно укрепване и 
сигнално ограждане;

3. наличие на електрозахранване, действащ 
водопровод, газопровод, нефтопровод и др.;

4. общото състояние на строежите или 
части от тях;

5. разположението и състоянието на съ-
седните строежи и части от тях.

(2) Оказването на помощ и евакуацията 
включват:

1. осигуряване на достъп до засегнатите 
лица;

2. временно укрепване на елементи от 
строежа или части от него;

3. осигуряване на временно осветление на 
мястото на произшествието;

4. оказване на първа долекарска помощ;
5. спасяване или евакуация на застрашени 

лица на безопасно място.
Чл. 17. (1) При движение на земни маси 

(срутища, свлачища, кално-каменни порои, 
изкопни работи и др.) органите за ПБЗН 
извършват разузнаване за установяване на:

1. размера и границите на засегнатия 
участък;
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2. наличие на потенциално застрашени 
лица;

3. наличие на електрозахранване, действащ 
водопровод, газопровод, нефтопровод и др.;

4. състоянието на изградените отводнител-
ни съоръжения: канавки, канали, водостоци, 
отводнителни шахти, открити дренажи и др.;

5. техногенните фактори, причинили дви-
жението на земни маси – авария по мрежите 
на водоснабдяване и канализация (В и К), 
изкопни и строителни дейности и др.

(2) Оказването на помощ и евакуацията 
включват:

1. осигуряване на достъп до засегнатите 
лица;

2. осигуряване на временно осветление на 
мястото на произшествието;

3. спасяване или евакуация на застрашени 
лица на безопасно място;

4. сигнализиране на опасния участък;
5. изменение на реда на движение в района 

на мястото на произшествието до пристигане 
на компетентните органи.

Чл. 18. (1) При бедствия и инциденти в по-
върхностни води органите за ПБЗН извършват 
разузнаване за установяване на:

1. наличие на потенциално застрашени 
лица;

2. особености на района – релеф, площ, 
дълбочина, течения и скорост на водата, 
температура и др.;

3. пътищата за достигане до мястото на 
произшествието.

(2) Оказването на помощ и евакуацията 
включват:

1. осигуряване на достъп до застрашените 
лица;

2. осигуряване на спасителни жилетки за 
застрашените лица;

3. осигуряване на временно осветление на 
мястото на произшествието;

4. спасяване или евакуация на застрашени 
лица на безопасно място.

Раздел V
Дейности при провеждане на химическа, 

биологическа и радиационна защита

Чл. 19. (1) Химическата, биологическата 
и радиационната защита включват дейности 
за подпомагане ограничаването на послед-
ствията при бедствия и инциденти с опасни 
химични вещества (ОХВ) и смеси, опасни 
биологични агенти или радиоактивни веще-
ства и материали. 

(2) Химическата защита се осъществява в 
случаите на бедствия и инциденти:

1. съпроводени с експлозии, пожари, отде-
ляне на опасни химични вещества и смеси и 
разпространението им в атмосферния въздух;

2. с отделяне на опасни химични вещества 
и смеси в резултат на изтичане или разливи;

3. свързани с разрушаване на магистрални 
тръбопроводи за течни или газообразни опасни 
химични вещества и смеси;

4. с железопътни, автотранспортни и въз-
духоплавателни средства при превоз на опасни 
химични вещества и смеси.

(3) Контролът по замърсяването на атмос-
ферния въздух в случаите на ал. 2 се осъ-
ществява чрез наличната техника и апаратура 
за химическо разузнаване в териториалните 
звена на ГДПБЗН.

(4) Биологическата защита се осъществява 
в случаите на бедствия и инциденти, свързани 
с опасни биологични агенти.

(5) Радиационната защита се осъществява 
в случаите на бедствия и инциденти, свър-
зани с радиоактивни вещества и материали 
и други източници на йонизиращи лъчения, 
потенциално опасни за живота и здравето на 
населението.

Чл. 20. (1) При бедствия и инциденти с 
ОХВ и смеси органите за ПБЗН извършват 
разузнаване за установяване на:

1. наличие на лица в замърсената зона;
2. източника/източниците на замърсява-

нето;
3. вида на опасните вещества и/или смеси;
4. направлението на разпространение на 

ОХВ и смеси в зависимост от метеорологич-
ната обстановка;

5. границите на химическото замърсяване;
6. определяне на необходимите лични 

предпазни средства.
(2) Дейности за подпомагане на ограни-

чаването на последствията при бедствия и 
инциденти с ОХВ и смеси:

1. спасяване или евакуация на лица от 
зоната на химическото замърсяване;

2. определяне и обозначаване на границите 
на химическото замърсяване;

3. ограничаване достъпа и движението в 
зоната на химическото замърсяване;

4. изграждане на контролно-пропускател-
ни пунктове на границите на химическото 
замърсяване;

5. преустановяване на разпространението 
на ОХВ и смеси;

6. организиране и извършване на декон-
таминация;

7. ограничаване на разливи на петролни 
продукти при пробиви на цистерни и тръбо-
проводи;

8. поставяне на бонови заграждения за съ-
биране и ограничаване на петролни продукти 
във вътрешни водоеми;

9. оказване съдействие при събиране на 
опасните отпадъци от инцидента.

Чл. 21. За идентифициране на опаковки с 
опасни химични вещества и смеси, включи-
телно радиоактивни, се използват етикетите с 
названия и маркировки на продуктите (№ по 
ООН, CAS №), транспортните документи, 
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информационните листове за безопасност и 
технически средства.

Чл. 22. При бедствия и инциденти с опасни 
биологични агенти органите за ПБЗН участват 
в противоепидемичните мероприятия, орга-
низирани и провеждани под ръководството 
на специализираните структури на Министер-
ството на здравеопазването и Министерството 
на земеделието, храните и горите. 

Чл. 23. (1) При бедствия и инциденти с 
радиоактивни вещества и материали органите 
за ПБЗН извършват разузнаване за устано-
вяване на:

1. наличие на лица в замърсената зона;
2. източника/източниците на йонизира-

щото лъчение;
3. вида на радиоактивните вещества и 

материали;
4. метеорологичната обстановка в района;
5. границите на замърсената зона;
6. определяне на необходимите лични 

предпазни средства.
(2) Дейностите за подпомагане на огра-

ничаването на последиците при бедствия и 
инциденти с радиоактивни вещества и мате-
риали са:

1. спасяване или евакуация на хора от 
замърсената зона;

2. определяне и обозначаване на границите 
на замърсените зони;

3. ограничаване достъпа и движението в 
замърсената зона;

4. изграждане на контролно-пропускателни 
пунктове на границите на замърсената зона;

5. организиране и извършване на декон-
таминация.

Чл. 24. Органите за ПБЗН, участвали в 
ограничаването на последиците при бедствия 
и инциденти с опасни химични вещества и 
смеси, опасни биологични агенти или радио- 
активни вещества и материали, преминават 
медицински прегледи.

Чл. 25. Органите за ПБЗН използват ут-
върдени стандартни оперативни процедури 
при провеждане на дейности по химическа, 
биологическа и радиационна защита.

Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Неотложни аварийно-възстановителни 

работи“ при бедствия са комплекс от своевре-
менни, ограничени по време и място дейности 
и работи съгласно плановете за защита при 
бедствие, провеждани от структурите на ЕСС 
непосредствено след възникване на бедствие с 
цел ограничаване на щетите, недопускане на 
вторични вредни последствия до осигуряване 
на условия за възстановяване на нормалния 
ритъм на живот.

2. „Наводнение“ е временното покриване с 
вода на земен участък, който обичайно не е 
покрит с вода, включително от реки, планински 

потоци и предизвикани от морето наводнения 
на крайбрежни райони; наводняването на 
земни площи от канализационни системи не 
е наводнение по смисъла на тази инструкция.

3. „Оперативната защита при наводнения“ 
включва дейности за ограничаване на въз-
действието и подпомагане възстановяването 
на обекти на техническата инфраструктура 
при бедствия и извънредни ситуации.

4. „Деконтаминация“ е бързото и ефективно 
премахване (отстраняване) или неутрализи-
ране на замърсителя с цел ограничаване на 
разпространението на замърсяването и нама-
ляването му до максимално възможна степен. 

5. „Опасни химични вещества и смеси“ са 
вещества и смеси, които се класифицират като 
опасни в една или повече категории на опас-
ност съгласно Закона за защита от вредното 
въздействие на химичните вещества и смеси.

6. „Строежи“ са надземни, полуподземни, 
подземни и подводни сгради, постройки, 
пристройки, надстройки, огради, мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура, 
благоустройствени и спортни съоръжения, 
както и техните основни ремонти, рекон-
струкции и преустройства със и без промяна 
на предназначението.

7. „Обект/и“ са всички недвижими имо-
ти, в това число поземлени имоти, сгради 
и самостоятелни обекти в тях, съоръжения, 
инсталации и преместваеми обекти с гъвкаво 
покритие.

8. „Движение на земни маси“ е процес на 
движение или въвеждане в неустойчиво със-
тояние, създаващо предпоставки за движение 
под влияние на природни и/или техногенни 
фактори, на земни, скални маси и други 
твърди инертни вещества и материали, което 
застрашава живота на хора и/или изградена 
техническа инфраструктура.

9. „Разузнаване“ е дейност за установяване 
на: вида, границите, специфичните характе-
ристики и главното направление за разпрос-
транение на произшествието; наличието на 
застрашени хора и имущество; начините за 
спасяване и пътищата за евакуация; направ-
ленията и пътищата за въвеждане на силите 
и средствата при спазване на правилата за 
безопасност и здраве при работа. 

10. „Техническа инфраструктура“ е система 
от сгради, съоръжения и линейни инженерни 
мрежи на транспорта, водоснабдяването и 
канализацията, електроснабдяването, топло-
снабдяването, газоснабдяването, електронните 
съобщения, хидромелиорациите, третирането 
на отпадъците и геозащитната дейност.

11. „Опасни биологични агенти“ са микро-
организмите, в това число и генетично изме-
нените микроорганизми, клетъчните култури 
и ендопаразитите у човека, които могат да 
причинят инфекция, алергия или токсичност.
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12. „Радиоактивно вещество“ е вещество, 
съдържащо един или няколко радионуклида, 
чиято активност или специфична активност 
не могат да се пренебрегнат от гледна точка 
на радиационната защита.

13. „Радиоактивен материал“ е материал, 
съдържащ в състава си радиоактивни вещества.

14. „Източник на йонизиращо лъчение“ е 
радиоактивно вещество, апарат, уредба, изде-
лие, инсталация или съоръжение, които имат 
способност да излъчват йонизиращи лъчения 
или да отделят радиоактивни вещества (с 
изключение на ядрените съоръжения).

Заключителни разпоредби
§ 2. Инструкцията се издава на основание 

чл. 17, ал. 7 от Закона за Министерството на 
вътрешните работи.

§ 3. Отменят се:
1. Инструкция № 8121з-915 от 1.12.2014 г. 

за условията и реда за осъществяване на опе-
ративна защита при наводнения (ДВ, бр. 101 
от 2014 г.);

2. Инструкция № 8121з-955 от 8.12.2014 г. 
за условията и реда за осъществяване на опе-
рации по издирване и спасяване (ДВ, бр. 104 
от 2014 г.);

3. Инструкция № 8121з-953 от 8.12.2014 г. 
за условията и реда за осъществяване на хи-
мическа, биологическа и радиационна защита 
при пожари, бедствия и извънредни ситуации 
(ДВ, бр. 104 от 2014 г.);

4. Инструкция № 8121з-914 от 1.12.2014 г. 
за условията и реда за осъществяване на не-
отложни аварийно-възстановителни работи 
(ДВ, бр. 101 от 2014 г.).

§ 4. Изпълнението на инструкцията се 
възлага на органите за пожарна безопасност 
и защита на населението на ГДПБЗН и те-
риториалните є звена.

§ 5. Инструкцията влиза в сила от деня 
на обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: 
Христо Терзийски

Приложение 
към чл. 14, т. 3

Декларация 
Днес, ………………… 20…… г.,

долуподписаният/ата  ...................................... ,
жител на гр./с.  ................................................. ,
ул.  ...................................................................... ,
съм предупреден/а относно опасностите за 
конструкцията на сградата при принудител-
ното отводняване на мазетата и кладенците 
или сградния ми фонд.

Декларатор: 
(..................)

2167

Инструкция за изменение и допълнение на 
Инструкция № 8121з-1276 от 11 октомври 
2018 г. за реда и организацията за издаване 
на документи и удостоверения по Закона за 
влизането, пребиваването и напускането 
на Република България на гражданите на 
Европейския съюз и членовете на техните 
семейства (обн., ДВ, бр. 91 от 2018 г.; изм. и 

доп., бр. 65 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2: 
„(2) С тази инструкция се определят и редът 

и организацията за издаване на документи за 
пребиваване в Република България на:

1. гражданите на Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия (Обе-
диненото кралство) и членовете на техните 
семейства, които към 1 февруари 2020 г. са 
влезли и пребивават законно на територията 
на Република България или притежават ва-
лиден документ за пребиваване, издаден от 
Република България;

2. гражданите на Обединеното кралство и 
членовете на техните семейства, които в рам-
ките на преходния период, предвиден съгласно 
Споразумение за оттегляне на Обединеното 
кралство Великобритания и Северна Ирландия 
от Европейския съюз и Европейската общност 
за атомна енергия (ОВ, L 29/7 от 31 януари 
2020 г.) (Споразумението за оттегляне), са 
влезли и пребивават законно на територията 
на Република България;

3. членовете на семейството на гражданин 
на Обединеното кралство по т. 1 или 2, които 
са придобили това качество по време или 
след края на преходния период, предвиден 
съгласно Споразумението за оттегляне, както 
и на членовете на семейството на български 
гражданин, които са граждани на Обедине-
ното кралство;

4. гражданите на Обединеното кралство, 
които в рамките на преходния период или 
на една година след неговото изтичане не са 
подали заявление за издаване на документ, но 
на които е било разрешено продължително 
или постоянно пребиваване.“

§ 2. В чл. 2, ал. 1, т. 1 думите „до 5 години“ 
се заменят с „от 5 години или до искания от 
лицето срок, ненадвишаващ 5 години;“.

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения: 
1. В т. 1 думите „до 5 години“ се заменят с 

„от 5 години или до искания от лицето срок, 
ненадвишаващ 5 години;“.

2. В т. 2 думите „до 10 години“ се заменят 
с „от 10 години“.

§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения: 
1. В т. 1 думите „до 5 години“ се заменят с 

„от 5 години или до искания от лицето срок, 
ненадвишаващ 5 години;“.
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2. В т. 2 думите „до 10 години“ се заменят 
с „от 10 години“.

§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1, в т. 1 ду-
мите „до 5 години“ се заменят с „от 5 години 
или до искания от лицето срок, ненадвишаващ 
5 години“, а в т. 2 думите „до 10 години“ се 
заменят с „от 10 години“.

2. Създава се ал. 2:
„(2) За удостоверяване правото на преби-

ваване в Република България на лицата по 
чл. 1, ал. 2 се издават следните документи:

1. разрешение за продължително пребива-
ване на гражданин на Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия или на 
член на неговото семейство съгласно изисква-
нията на Регламент (ЕО) № 1030/2002, като 
в полето „Тип разрешение“ се вписва „Чл. 50 
ДЕС“, а в полето „Забележка“ се отбелязва 
„Чл. 18 (4) от Споразумението“ – издава се от 
органите на Министерството на вътрешните 
работи със срок на валидност от 5 години или 
до искания от лицето срок, ненадвишаващ 
5 години;

2. разрешение за постоянно пребиваване 
на гражданин на Обединеното кралство Вели-
кобритания и Северна Ирландия или на член 
на неговото семейство съгласно изискванията 
на Регламент (ЕО) № 1030/2002, като в полето 
„Тип разрешение“ се вписва „Чл. 50 ДЕС“, а 
в полето „Забележка“ се отбелязва „Чл. 18 (4) 
от Споразумението“ – издава се от органите 
на Министерството на вътрешните работи със 
срок на валидност от 10 години.“

§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В т. 4 думите „за искания период на 

пребиваване“ се заличават.
2. В т. 5 думите „за искания период на 

пребиваване“ се заличават.
§ 7. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6a. (1) В тримесечен срок от датата 

на влизане в Република България лицата по 
чл. 1, ал. 2 подават заявление по образец, ут-
върден от министъра на вътрешните работи, 
до дирекция „Миграция“ или сектор/група 
„Миграция“ в съответната областна дирекция 
на Министерството на вътрешните работи за 
издаване на документи по чл. 5, ал. 2.

(2) Към заявлението се прилагат:
1. копие на валиден паспорт;
2. копие на трудов договор и при необхо-

димост – служебна бележка от работодател, 
че са налице трудовоправни отношения към 
момента в случаите по чл. 8, ал. 1, т. 1 от 
Закона за влизането, пребиваването и напус-
кането на Република България на гражданите 
на Европейския съюз и членовете на техните 
семейства; когато лицето е самостоятелно 
заето, се прилага документ за регистрация 
от браншова организация или регистрация от 

държавен орган, когато такава е изискуема по 
закон, или патент за осъществяване на сто-
панска дейност или други документи, които 
удостоверяват обстоятелствата по чл. 8, ал. 1, 
т. 1 от Закона за влизането, пребиваването и 
напускането на Република България на граж-
даните на Европейския съюз и членовете на 
техните семейства;

3. копие на европейска здравна карта или 
на медицинска застраховка с пълно покритие 
за територията на Република България и до-
кументи за наличие на финансови средства 
за покриване на разходите по пребиваването 
в случаите по чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за 
влизането, пребиваването и напускането 
на Република България на гражданите на 
Европейския съюз и членовете на техните 
семейства;

4. актуално удостоверение за обучение в 
Република България, издадено от съответното 
учебно заведение, медицинска застраховка с 
пълно покритие за територията на Република 
България, когато такава се изисква, и доку-
мент за наличие на финансови средства за 
покриване на разходите по пребиваването и 
тези на членовете на семейството в случаите 
по чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за влизането, 
пребиваването и напускането на Република 
България на гражданите на Европейския съюз 
и членовете на техните семейства;

5. документ за платена държавна такса 
съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се 
събират в системата на Министерството на 
вътрешните работи по Закона за държавни-
те такси, приета с Постановление № 53 на 
Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 27 от 
1998 г.), когато информацията не може да се 
провери служебно.

(3) Лицата по чл. 1, ал. 2, т. 4 получават 
документ за пребиваване след налагане на 
глобата съгласно § 1а, ал. 9 от допълнител-
ните разпоредби на Закона за влизането, 
пребиваването и напускането на Република 
България на гражданите на Европейския съюз 
и членовете на техните семейства.“

§ 8. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) В тримесечен срок от датата 

на влизане в Република България член на 
семейството на гражданите на Обединеното 
кралство съгласно чл. 1, ал. 2 подава заяв-
ление по образец, утвърден от министъра на 
вътрешните работи, до дирекция „Миграция“ 
или сектор/група „Миграция“ в съответната 
областна дирекция на Министерството на 
вътрешните работи за издаване на документи 
по чл. 5, ал. 2, т. 1. 

(2) Към заявлението се прилагат:
1. копие на валиден паспорт;
2. удостоверителен документ за раждане 

или удостоверителен документ за брак, а 
при фактическо съжителство – документи, 
удостоверяващи обстоятелствата относно 
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фактическото им съжителство, с изключение 
на писмено изявление от лицето;

3. документ за платена държавна такса 
съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се 
събират в системата на Министерството на 
вътрешните работи по Закона за държавни-
те такси, приета с Постановление № 53 на 
Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 27 от 
1998 г.), когато информацията не може да се 
провери служебно.

(3) Лицата по чл. 1, ал. 2, т. 4 получават 
документ за пребиваване след налагане на 
глобата съгласно § 1а, ал. 9 от допълнител-
ните разпоредби на Закона за влизането, 
пребиваването и напускането на Република 
България на гражданите на Европейския съюз 
и членовете на техните семейства, в случай 
че им е било разрешено продължително или 
постоянно пребиваване.“

§ 9. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) Лице по чл. 1, ал. 2, което е 

пребивавало законно и непрекъснато в продъл-
жение на 5 години в Република България или 
отговаря на едно от основанията, посочени в 
чл. 16 от Закона за влизането, пребиваването 
и напускането на Република България на 
гражданите на Европейския съюз и членовете 
на техните семейства, може да подаде заяв-
ление по образец, утвърден от министъра на 
вътрешните работи, до дирекция „Миграция“ 
или сектор/група „Миграция“ в съответната 
областна дирекция на Министерството на 
вътрешните работи за издаване на документи 
по чл. 5, ал. 2, т. 2.

(2) Заявлението се подава лично три дни 
преди изтичане на срока на удостоверението 
или на документа разрешение за пребиваване 
до дирекция „Миграция“ или сектор/група 
„Миграция“ в съответната областна дирекция 
на Министерството на вътрешните работи.

(3) Към заявлението се прилагат:
1. копие на валиден паспорт;
2. документи, които удостоверяват нали-

чието на обстоятелствата по чл. 16 от Закона 
за влизането, пребиваването и напускането 
на Република България на гражданите на 
Европейския съюз и членовете на техните 
семейства;

3. документ за платена държавна такса 
съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се 
събират в системата на Министерството на 
вътрешните работи по Закона за държавни-
те такси, приета с Постановление № 53 на 
Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 27 от 
1998 г.), когато информацията не може да се 
провери служебно.“

§ 10. В допълнителните разпоредби се 
създава § 1а:

„§ 1а. При подаване на заявление за изда-
ване на документи и удостоверения по Закона 
за влизането, пребиваването и напускането на 
Република България на гражданите на Евро-

пейския съюз и членовете на техните семей-
ства не се изисква представяне на документи, 
удостоверяващи обстоятелства за сключен 
трудов договор, собственост на имот, платени 
здравноосигурителни вноски, управители и 
собственици на търговско дружество, когато 
тази информацията е налична в платформа-
та за междурегистров обмен RegIX. В тези 
случаи заявителят посочва информацията в 
заявлението, която се проверява служебно.“

Министър: 
Христо Терзийски
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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА 

ПРИХОДИТЕ
ИНСТРУКЦИЯ № І-2 

от 23 март 2021 г. 
за реда за извършване на съвместни про-
верки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона 
за мерките срещу изпирането на пари от 
Специализирана административна дирекция 
„Финансово разузнаване“ на Държавна аген-
ция „Национална сигурност“ и Националната 

агенция за приходите 

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С настоящата инструкция се урежда 
редът за осъществяване на съвместни проверки 
на място от Специализирана административна 
дирекция „Финансово разузнаване“ (САДФР) 
на Държавна агенция „Национална сигурност“ 
(ДАНС) и Националната агенция за прихо-
дите (НАП) по прилагането на мерките за 
превенция на използването на финансовата 
система за целите на изпирането на пари по 
отношение на лицата по чл. 4, т. 21 от Закона 
за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). 

Чл. 2. От страна на ДАНС общото ръковод-
ство и контрол по изпълнение на настоящата 
инструкция се осъществява от председателя на 
ДАНС, а оперативното ръководство и контрол 
по изпълнение на настоящата инструкция – от 
директора на САДФР на ДАНС.

Чл. 3. От страна на НАП общото ръковод-
ство и контрол по изпълнение на настоящата 
инструкция се осъществява от изпълнителния 
директор на НАП, а оперативното ръковод-
ство и контрол по изпълнение на настоящата 
инструкция се осъществява от определени от 
него длъжностни лица. 

Чл. 4. Всички действия, предприемани в 
изпълнение на тази инструкция, се извършват 
при спазване на разпоредбите на съответните 
законови и подзаконови актове, регламенти-
ращи условията и реда за събиране, съхраня-
ване, обработване, използване и разкриване 
на сведения, представляващи банкова тайна, 
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професионална тайна, служебна тайна, лични 
данни, класифицирана информация или друга 
защитена от закон информация. 

Г л а в а  в т о р а

СЪВМЕСТНИ ПРОВЕРКИ НА МЯСТО 

Чл. 5. (1) Специализирана административна 
дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС 
и НАП извършват съвместни проверки на 
място по прилагането на мерките за превен-
ция на използването на финансовата система 
за целите на изпирането на пари на лицата 
по чл. 4, т. 21 от ЗМИП.

(2) Съвместни проверки се извършват по 
предложение на САДФР на ДАНС и опра-
вомощените от изпълнителния директор на 
НАП длъжностни лица, които осъществяват 
оперативното ръководство и контрол по из-
пълнение на настоящата инструкция. 

(3) Съвместните проверки се извършват 
въз основа на писмена заповед, издадена от 
председателя на ДАНС или оправомощено от 
него длъжностно лице и от изпълнителния 
директор на НАП или оправомощено от него 
длъжностно лице, в която се посочват целите, 
срокът и мястото на проверката, проверява-
ните лица, други обстоятелства от значение 
за проверката, ако има такива, както и име-
ната и длъжностите на лицата, на които се 
възлага да извършат проверката – контролни 
органи по чл. 108, ал. 2 от ЗМИП и органи 
по приходите.

(4) Целите на проверките се определят в 
зависимост от резултатите от прилагането на 
основан на риска подход по чл. 114, ал. 1 и 
чл. 115  от ЗМИП или възникналата необхо-
димост за извършване на проверка. С оглед 
на целите за всяка проверка се изготвя план, 
който съдържа разпределението на темите, 
предмет на проверката съгласно изисква-

нията на ЗМИП, между длъжностните лица 
на двете институции в рамките на техните 
законоустановени правомощия.

(5) Заповедта за проверка се изготвя в три 
екземпляра за САДФР на ДАНС, НАП и про-
веряваното лице и се връчва срещу подпис на 
проверяваното лице ведно с писмо – искане 
на справки и документи.

(6) За всяка извършена проверка на място 
по чл. 108, ал. 4 от ЗМИП се съставя конста-
тивен протокол в три екземпляра, който се 
подписва от длъжностните лица, извършили 
проверката, и се връчва срещу подпис на 
провереното лице.

(7) Актовете за установяване на наруше-
нията се съставят от контролните органи 
на САДФР на ДАНС и НАП по чл. 123 от 
ЗМИП в рамките на законоустановените им 
правомощия и предвиденото в плана по ал. 4 
разпределение.

 (8) Наказателните постановления се из-
дават от председателя на ДАНС или оправо-
мощено от него длъжностно лице, съответно 
от изпълнителния директор на НАП или 
оправомощено от него длъжностно лице.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Инструкцията се издава на основание 

чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу 
изпирането на пари.

§ 2. Инструкцията влиза в сила от датата 
на обнародването є в „Държавен вестник“.

 Председател на Държавна агенция 
„Национална сигурност“: 

Димитър Георгиев

Изпълнителен директор на 
Националната агенция за приходите:

Галя Димитрова
2108
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО  
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-252 

от 10 март 2021 г.
На основание чл. 25, ал, 4 от Закона за адми-

нистрацията, чл. 5, ал. 1, т. 9 от Устройствения 
правилник на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството, чл. 9, ал. 2, т. 4 
от Закона за техническите изисквания към про-
дуктите и чл. 8, ал. 1, т. 5 от Наредба № РД-02-
20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на 
строителни продукти в строежите на Република 
България нареждам:

Изменям и допълвам Заповед № РД-02-14-1329 
от 3.12.2015 г. (ДВ, бр. 98 от 2015 г.), изменена и 
допълнена със Заповед № РД-02-14-590 от 5.07.2017 г. 
(ДВ, бр. 69 от 2017 г.) и със Заповед № РД-02-14-257 
от 13.03.2019 г. (ДВ, бр. 31 от 2019 г.), както следва:

1. В приложение № 1 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1.1. В т. 40 текстът „БДС EN 13241-1/NA „Врати 
за промишлени и търговски сгради и за гаражи. 
Стандарт за продукт. Част 1: Продукти без харак-
теристики за защита от огън или димозащита. 
Национално приложение (NA)“ се заменя със „БДС 
EN 13241/NA „Врати за промишлени и търговски 
сгради и за гаражи. Стандарт за продукт, технически 
характеристики. Национално приложение (NA)“.

1.2. Създават се следните нови т. 77, 78 и 79:
„77. БДС EN 12899-1/NA „Неподвижно закрепе-

ни вертикални пътни знаци. Част 1: Неподвижно 
закрепени пътни знаци. Национално приложение 
(NA)“;

78. БДС EN 12899-3/NA „Неподвижно закрепени 
вертикални пътни знаци. Част 3: Направляващи 
стълбчета. Национално приложение (NA)“;

79. БДС EN 13969/NA „Огъваеми хидроизола-
ционни мушами. Битумни влагонепроницаеми му-
шами, включително битумни мушами за подземни 
части на сгради. Определения и характеристики. 
Национално приложение (NA)“.“

2. В приложение № 2 се създават следните нови 
т. 23, 24, 25, 26, 27 и 28:

„23. БДС EN 1519-1/NA „Пластмасови тръбо-
проводни системи за канализация (ниска и висока 
температура) в конструкция на сграда и отвеждане 
на отпадни води. Полиетилен (РЕ). Част 1: Изис-
квания за тръби, свързващи части и за системата. 
Национално приложение (NA)“;

24. БДС EN 13598-1/NA „Пластмасови тръбопро-
водни системи за безнапорно подземно отвеждане 
на отпадъчни води и канализация. Непластифици-
ран поли (винилхлорид) (PVC-U), полипропилен 
(PP) и полиетилен (PE). Част 1: Изисквания за 
спомагателни свързващи части, включващи плитки 
ревизионни шахти. Наци онално приложение (NА)“;

25. БДС EN 13598-2/NA „Пластмасови тръбопро-
водни системи за безнапорно подземно отвеждане на 
отпадъчни води и канализация. Непластифициран 
поли (винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) 
и полиетилен (PE). Част 2: Изисквания за шахти и 
ревизионни камери. Национално приложение (NА)“;

26. БДС EN 17176-1/NA „Пластмасови тръбо-
проводни системи за водоснабдяване и подземно 

и надземно напорно отводняване, канализация и 
напояване. Ориентиран непластифициран поли 
(винилхлорид) (PVC-O). Част 1: Общи положения. 
Национално приложение (NА)“;

27. БДС EN 17176-2/NA „Пластмасови тръбо-
проводни системи за водоснабдяване и подземно 
и надземно напорно отводняване, канализация и 
напояване. Ориентиран непластифициран поли 
(винилхлорид) (PVC-O). Част 2: Тръби. Национално 
приложение (NА)“;

28. БДС EN 17176-3/NA „Пластмасови тръбо-
проводни системи за водоснабдяване и подземно 
и надземно напорно отводняване, канализа-
ция и напояване. Ориентиран непластифициран 
поли(винилхлорид) (PVC-O). Част 2: Тръби. На-
ционално приложение (NА)“.“

3. В приложение № 3 се правят следните изме-
нения и допълнения:

3.1. В таблицата към подточка 4.2 се заличава 
ред 6. 

3.2. Създават се следните нови т. 16 и 17:
„16. Национални изисквания за определяне и 

деклариране постоянството на характеристиките на 
устойчиви на огън вътрешни вертикални неносещи 
стени (леки прегради) в сградите в зависимост от 
предвидената употреба.

Определянето на допустимата височина на 
устойчиви на огън вътрешни вертикални неносе-
щи стени (леки прегради), се извършва съгласно 
изискванията на Европейски документ за оценя-
ване EAD 210005-00-0505 Комплекти вътрешни 
преградни стени за употреба като неносещи стени, 
ЕОТА TR 035 Правила за разширено приложение 
на резултати от изпитване на устойчиви на огън 
елементи, БДС EN 1364-1 Изпитване на устой-
чивост на огън на неносещи елементи. Част 1: 
Стени, БДС EN 15254-3 Разширено приложение на 
резултатите от изпитвания на устойчивост на огън. 
Неносещи стени. Част 3: Леки прегради, БДС EN 
13501-2 Класификация на строителни продукти и 
елементи по отношение на реакцията им на огън. 
Част 2: Класификация въз основа на резултати от 
изпитвания на устойчивост на огън с изключение 
на вентилационни инсталации, БДС EN 1991-1-1 
Въздействия върху строителните конструкции. Част 
1-1: Основни въздействия. Плътности, собствени 
тегла и полезни натоварвания в сгради, БДС EN 
1993-1-1 Проектиране на стоманени конструкции. 
Част 1-1: Общи правила и правила за сгради, БДС 
EN 1993-1-2 Проектиране на стоманени конструк-
ции. Част 1-2: Основни правила. Проектиране на 
конструкции срещу въздействие от пожар и БДС EN 
1993-1-3 Проектиране на стоманени конструкции. 
Част 1-3: Общи правила. Допълнителни правила за 
студеноформувани линейни и равнинни елементи 
и националните приложения към гореспоменатите 
части на серията стандарти Еврокод.

По смисъла на тези национални изисквания 
под вертикална неносеща стена (лека преграда) се 
разбира вертикален симетричен или несиметричен 
неносещ елемент, съставен от тънкостенна стома-
нена конструкция (конструкция от профили), към 
която се закрепват една или повече плоскости с 
изолация от каменна, метална или стъклена вата, 
представляващи комплект от продукти, произве-
дени в заводски условия, доставяни и монтирани 
на мястото на строежа. 

Изискванията се прилагат за определяне и 
деклариране на допустима височина на устойчиви 
на огън вътрешни вертикални неносещи стени 
(леки прегради) в сградите в зависимост от пред-
видената употреба.
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Изискванията се прилагат за определяне и деклариране на допустима височина 

на устойчиви на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради) в сградите 

в зависимост от предвидената употреба.

Характеристика

Начин за 
деклариране на 

характеристиката 
клас/ниво/описание 

(единица мярка)

Метод за 
изпитваше/ 
определяне

Изисквания за 
деклариране -  

гранично/деклар 
ирано ниво/клас

1 2 3 4
Устойчивост на огън*

- Непроницаемост
- Топлинна 

изолация

Клас
Е
I БДС EN 13501-2 Деклариран клас

Допустима височина на 
устойчива на огън 
стена, определена като 
по-малката стойност, 
получена при 
механично статично 
натоварване (т.5.2.1**) и 
при огнево натоварване 
(т.5.2.2**)

метър
(ш)

БДС EN 13501-2 
БДС EN 1364-1 
БДС EN 15254- 

3:2019
БДС EN 1991-1-1 
БДС EN 1993-1-1 
БДС EN 1993-1-2 
ЕОТА TR 035 
EAD 210005-00- 

0505

Декларирано ниво

Реакция на огън клас БДС EN 13501-1 Деклариран клас

“̂ Класификацията е при двустранно огнево въздействие.
** Точките са от Работна процедура за Сертификация на съответствието на допустима височина на 
огнеустойчиви неносещи стени в сгради.

Техническите изисквания към отделните елементи на устойчивите на огън 

вътрешни вертикални прегради в сградите са регламентирани в технически 

спецификации (стандарти) за съответните елементи на системи и се контролират при 

производствения контрол в предприятието.

стр. 4 от 13

17. Национални изисквания за определяне и деклариране на постоянството 

на показателите на изходни смеси за торкретбетон и на втвърден торкретбетон 

съгласно БДС EN 14487=1 в зависимост от предвидената употреба.

Изискванията се прилагат за определяне и деклариране на постоянството на
характеристиките съгласно изискванията на БДС EN 14487-1 на следните строителни продукти:

1. Изходни смеси за торкретбетон, включващи:

1.1 Влажни смеси за торкретбетон;

1.2 Фабрично произведени сухи смеси за торкретбетон с минимална влажност, не не-
голяма от 0,5 %;

1.3 Сухи смеси за торкретбетон, с влажност на добавъчните материали, не повече от 6
%.

2. Втвърден торкретбетон, изпълнен с фабрично произведени смеси съгласно т. 1.1, т.

1.2 или т. 1.3 , или със забъркани на място сухи смеси с добавъчни материали с влажност, не 
no-голяма от 6 %.

Забележки:

1. Тези национални изисквания не обхващат пакетирани сухи смеси, предназначени за възстановяване, 
които трябва да изпълняват изискванията на БДС EN 1504-3.

2. Втвърден торкретбетон, изпълнен със пакетирани сухи смеси за възстановяване, произведени съгласно 
БДС EN 1504-3, трябва да удовлетворява настоящите изисквания.

17.1 Изходни смеси за торкретбетон

17.1.1 Влажни (мокри) смеси за торкретбетон

Х а р а к т е р и с т и к а
Н а ч и н  на д е к л а р и р а н е  

к л ас /н и в о /  описание  
(изм .единица)

М етод за 
и зп и тв ан е /  
опр едел я не

И зи с к в а н и я  за д е к л а р и р а н е  
-  г р а н и ч н о /д е к л а р и р а н о  

н ив о /к л ас

1 2 3 4

К о н с и с т е н ц и я :
Слягане; или

Клас БДС EN 12350-2 Деклариран клас 
съгласно БДС EN 
206:2013+А 1:2016

Разстилане; или
Клас БДС EN 12350-5 Деклариран клас съгласно 

БДС EN 206:2013+А1:2016
Време по Вебе; или

Ниво (s) БДС EN 12350-3 Декларирана целева стойност
Степен на уплътняване

Клас БДС EN 12350-4 Декларирано клас съгласно 
БДС EN 206:2013+А 1:2016

Време за о б р аб о тв аем о ст  0 Ниво (min) БДС EN 12350-2 или 

БДС EN 12350-5 или 

БДС EN 12350-3 или 

БДС EN 12350-4

Декларирано време за 
запазване на декларирания 
клас по консистенция или 
декларираната целева 
стойност
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*Класификацията е при двустранно огнево въздействие.
**Точките са от Работна процедура за Сертификация на съответствието на допустима височина на 

огнеустойчиви неносещи стени в сгради.
Техническите изисквания към отделните елементи на устойчивите на огън вътрешни вертикални пре-

гради в сградите са регламентирани в технически спецификации (стандарти) за съответните елементи на 
системи и се контролират при производствения контрол в предприятието.

17. Национални изисквания за определяне и деклариране на постоянството на показателите на изходни 
смеси за торкретбетон и на втвърден торкретбетон съгласно БДС EN 14487-1 в зависимост от предвиде-
ната употреба.

Изискванията се прилагат за определяне и деклариране на постоянството на характеристиките съгласно 
изискванията на БДС EN 14487-1 на следните строителни продукти:

1. Изходни смеси за торкретбетон, включващи:
1.1. Влажни смеси за торкретбетон;
1.2. Фабрично произведени сухи смеси за торкретбетон с минимална влажност, не по-голяма от 0,5 %;
1.3. Сухи смеси за торкретбетон, с влажност на добавъчните материали, не повече от 6 %.
2. Втвърден торкретбетон, изпълнен с фабрично произведени смеси съгласно т. 1.1, т. 1.2 или т. 1.3, или 

със забъркани на място сухи смеси с добавъчни материали с влажност, не по-голяма от 6 %. 
Забележки: 
1. Тези национални изисквания не обхващат пакетирани сухи смеси, предназначени за възстановяване, 

които трябва да изпълняват изискванията на БДС ЕN 1504-3. 
2. Втвърден торкретбетон, изпълнен с пакетирани сухи смеси за възстановяване, произведени съгласно  

БДС ЕN 1504-3, трябва да удовлетворява настоящите изисквания. 
17.1. Изходни смеси за торкретбетон
17.1.1. Влажни (мокри) смеси за торкретбетон
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Якост на натиск на втвърден 
бетон 11

Клас БДС EN 12390-3 Деклариран клас съгласно 
БДС EN 206:2013+А 1:2016, не 
по-нисък от С25/30

Устойчивост на проникване на 
вода11'2):

Дълбочина на 
проникване на вода под 
налягане

Клас БДС EN 12390-8 Деклариран клас, съгласно т. 
NA.4.3.5.2 от БДС 
EN206:2013+А 1:2016/NA:2017

Мразоустойчивост '>’2> Клас БДС EN
206:2013+А 1:2016/ 
NA:2017,

приложение NA.0

Деклариран клас по 
мразоустойчивост, съгласно 
т. NA.4.3.5.3 от БДС 
EN206:2013+A1:2016/NA:2017

Съдържание на хлориди в бетона 
1)

Клас БДС EN
206:2013+А 1:2016, 
т.5.2.8

Деклариран клас
С1 0,1 или С1 0,2 съгласно
БДС EN206:2013+А 1:2016

Въздействие на околната среда 11 Клас БДС EN
206:2013+А 1:2016/ 
NA:2017

Декларирани класове по 
въздействие на околната среда

Състав на бетона:

Тип и клас цимента Описание Декларация от 
производителя на 
съставния материал

Деклариран тип и клас 
съгласно БДС EN 197-1

Съдържание на цимент 2)-
3 ) ниво (kg/m3) Запис на прибавеното 

количество
Декларирано съдържание на 
цимент, > 300 kg/m3

Вид и тип минерална 
добавка Описание Декларация от 

производителя на 
съставния материал

Деклариран вид и тип 
съгласно БДС EN 12620 и

БДС EN 12620/NA или 
БДС EN 13055

Съдържание на 
минерална добавка2)-3) ниво (kg/m3) Запис на прибавеното 

количество
Декларирано съдържание на 
минерална добавка

Водоциментно 
отношение2>-3) Ниво (-) БДС EN

206:2013+А1:2016, 
т.3.1.3.16

Декларирано водоциментно 
отношение

Вид на добавъчния 
материал 2)■3) Описание Декларация от 

производителя на 
съставния материал

Деклариран вид

Максимален размер на 
зърната на добавъчния 
материал

Ниво (mm) БДС EN 933-1 Деклариран максимален 
размер на добавъчния 
материал, < 11,2 mm 4)

Зърнометричен състав на 
сместа от едър, дребен 
добавъчен материал и 
фини пълнители 2)Л

Нива(%) БДС EN 933-1 Декларирани граници на 
зърнометричния състав

Вид и тип химични 
добавки Описание Декларация от 

производителя на 
съставния материал

Декларан вид и тип съгласно 
БДС EN 934-2 и БДС EN 934- 
5

Количество на химичните 
добавки 2)'3) Ниво

(% от масата на цимента 
и минералната добавка)

Запис на 
прибавеното 
количество

Декларирано ниво
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Вид и тип влакна3) 5* Описание Декларация от 
производителя на 
съставния материал

Деклариран вид и тип 
съгласно
БДС EN 14889-1 или 
БДС EN 14889-2

Количество влакна3*5* Ниво (kg/m3) Запис на прибавеното 
количество

Декларирано ниво

Забележки:
1) За изходна смес по проектен състав.
2) Когато характеристиката е специфицирана.
3) За изходна смес по предписан състав.
4) Или друга специфицирана граница, в случаите на предписан бетон.
5) Влакна се влагат по условията нат.19А.5.1.7 от БДС EN 206:2013+А 1:2016/NА:2017.

17.1.2. Фабрично произведени сухи смеси за торкретбетон, с минимална влажност, 
не по-голяма от 0,5 %

Характеристика
Начин на деклариране 

клас/ниво/ описание 
(изм.единица)

Метод за 
изпитване/ 
определяне

Изисквания за 
деклариране -  

гранично/декларирано 
ниво/клас

1 2 3 4

Якост на ранна възраст '* Клас БДС EN 14488-2 Деклариран клас съгласно 
БДС EN 14487-1:2006, т.4.3

Якост на натиск Клас БДС EN 12504-1 и БДС 
EN 14488-1 и БДС EN 
12390-3

Деклариран клас съгласно 
БДС EN 206:2013+А 1:2016

Плътност на втвърден 
торкретбетон11

Ниво (kg/m3) БДС EN 12390-7 Декларирано ниво

Модул на еластичност 11 Ниво (GPa) БДС EN 12390-13 Декларирано ниво

Модул на еластичност при 
приложения за възстановяване 11

БДС EN 13412

Якост на опън при опъване за 
торкретбетон без влакна 11

Ниво (МРа) БДС EN 12390-5 Деклариран клас съгласно 
БДС EN 206:2013+А 1:2016/ 
NA:2017, т. NA.4.3.4

Устойчивост на проникване на 
вода1*:

Водонепропускливост; или Клас БДС EN
206:2013+А 1:2016/ 
NA:2017, приложение 
NA.N

Деклариран клас, съгласно 
БДС EN 206:2013+А 1:2016/ 
NA:2017, т. NA.4.3.5.1, не 
по-нисък от Cw0,6

Дълбочина на проникване 
на вода Ниво (mm) БДС EN 12390-8 и 

БДС EN 14487-1
Декларирано ниво, 
<50 mm

Мразоустойчивост '* Клас БДС EN
206:2013+А 1:2016/ 
NA:2017, приложение 
NA.0

Деклариран клас по 
мразоустойчивост, съгласно 
БДС EN 206:2013+А 1:2016/ 
NA:2017, т. NA.4.3.5.3, 
не по-нисък от СМ 00

Сцепление с основата '* Ниво (МРа) БДС EN 14488-4 Декларирано ниво

Сцепление с основата при 
приложения за възстановяване '*

Ниво (МРа) БДС EN 1542 Декларирано ниво
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Вид и тип влакна3) 5* Описание Декларация от 
производителя на 
съставния материал

Деклариран вид и тип 
съгласно
БДС EN 14889-1 или 
БДС EN 14889-2

Количество влакна3*5* Ниво (kg/m3) Запис на прибавеното 
количество

Декларирано ниво

Забележки:
1) За изходна смес по проектен състав.
2) Когато характеристиката е специфицирана.
3) За изходна смес по предписан състав.
4) Или друга специфицирана граница, в случаите на предписан бетон.
5) Влакна се влагат по условията нат.19А.5.1.7 от БДС EN 206:2013+А 1:2016/NА:2017.

17.1.2. Фабрично произведени сухи смеси за торкретбетон, с минимална влажност, 
не по-голяма от 0,5 %

Характеристика
Начин на деклариране 

клас/ниво/ описание 
(изм.единица)

Метод за 
изпитване/ 
определяне

Изисквания за 
деклариране -  

гранично/декларирано 
ниво/клас

1 2 3 4

Якост на ранна възраст '* Клас БДС EN 14488-2 Деклариран клас съгласно 
БДС EN 14487-1:2006, т.4.3

Якост на натиск Клас БДС EN 12504-1 и БДС 
EN 14488-1 и БДС EN 
12390-3

Деклариран клас съгласно 
БДС EN 206:2013+А 1:2016

Плътност на втвърден 
торкретбетон11

Ниво (kg/m3) БДС EN 12390-7 Декларирано ниво

Модул на еластичност 11 Ниво (GPa) БДС EN 12390-13 Декларирано ниво

Модул на еластичност при 
приложения за възстановяване 11

БДС EN 13412

Якост на опън при опъване за 
торкретбетон без влакна 11

Ниво (МРа) БДС EN 12390-5 Деклариран клас съгласно 
БДС EN 206:2013+А 1:2016/ 
NA:2017, т. NA.4.3.4

Устойчивост на проникване на 
вода1*:

Водонепропускливост; или Клас БДС EN
206:2013+А 1:2016/ 
NA:2017, приложение 
NA.N

Деклариран клас, съгласно 
БДС EN 206:2013+А 1:2016/ 
NA:2017, т. NA.4.3.5.1, не 
по-нисък от Cw0,6

Дълбочина на проникване 
на вода Ниво (mm) БДС EN 12390-8 и 

БДС EN 14487-1
Декларирано ниво, 
<50 mm

Мразоустойчивост '* Клас БДС EN
206:2013+А 1:2016/ 
NA:2017, приложение 
NA.0

Деклариран клас по 
мразоустойчивост, съгласно 
БДС EN 206:2013+А 1:2016/ 
NA:2017, т. NA.4.3.5.3, 
не по-нисък от СМ 00

Сцепление с основата '* Ниво (МРа) БДС EN 14488-4 Декларирано ниво

Сцепление с основата при 
приложения за възстановяване '*

Ниво (МРа) БДС EN 1542 Декларирано ниво
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17.1.2. Фабрично произведени сухи смеси за торкретбетон, с минимална влажност, не по-голяма 
от 0,5 %
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Първи пик на якостта на опън 
при огъване на влакнестоармиран 
торктетбетон

Ниво (МРа) БДС EN 14488-3 Декларирано ниво

Максимална якост на опън при 
огъване на влакнестоармиран 
торкретбетон

Ниво (МРа) БДС EN 14488-3 Декларирано ниво

Остатъчна якост на 
влакнестоармиран торкретбетон 0

Клас БДС EN 14488-3 Деклариран клас съгласно 
БДС EN 14487-1:2006, 
табл.2

Капацитет за поглъщане на 
енергия на влакнестоармиран 
торкретбетон 0

Клас БДС EN 14488-5 Деклариран клас съгласно 
БДС EN 14487-1:2006. 
табл.З

Съдържание на влакна 0 Ниво (kg/m3) БДС EN 14488-7 Декларирано ниво

Съдържание на хлориди в сместа Клас БДС EN
206:2013+А 1:2016, т. 
5.2.8

Деклариран клас
С1 0,1 или С1 0,2 съгласно
БДС EN 206:2013+А 1:2016

Въздействие на околната среда Клас БДС EN
206:2013+А 1:2016/ 
NA:2017 1 2>

Декларирани класове по 
въздействие на околната 
среда

Състав на сухата смес:
Вид на съставните 
материали Описание Декларация от 

производителя на 
съставния материал

Декларирано съответствие с 
техническата спецификация 
за всеки материал

Максимален размер на 
добавъчния материал Ниво (mm) БДС EN 933-1 Деклариран максимален 

размер на добавъчния 
материал, < 11,2 mm

Вид и тип влакна (за сухи 
смеси, съдържащи влакна) Описание Декларация от 

производителя на 
съставния материал

Деклариран вид и тип 
съгласно
БДС EN 14889-1:2006 или 
БДС EN 14889-2:2006

Количество влакна (за сухи 
смеси, съдържащи влакна) Ниво (kg/m3) Запис на прибавеното 

количество
Декларирано ниво

Забележки:
1) Когато характеристиката е специфицирана или определянето й се изисква съгласно табл.9 от БДС EN 14487-1:2006 за 

декларираното предназначение и категория на контрол.
2) Съдържанието на вода и свързващо вещество се определят по следния начин. Взема се проба от прясно положен 

торкретбетон в количество, най-малко 2 kg. Пробата се разделя надве приблизително равни порции, които се претеглят 
с точност до 0,1 g и се записват масите mi и m2.
За определяне на съдържанието на вода порцията с маса mi се изсушава при температура 110 °С до постоянна маса. 
Записва се маса тз с точност до 0,1 g. Съдържанието на вода, w  [g], се получава по формулата: w = mi - rm.
За определяне на съдържанието на свързващо вещество порцията е маса m2 се промива над сито с размер 0,125 mm. 
Изсушава се при температура 110 °С до постоянна маса. Записва се маса rm с точност до 0,1 g. Съдържанието на 
свързващо вещество, с [g], се определя по формулата: с = [тз/гт -  nW(l-17100)m2]. m2, където f  е съдържанието, в %, на 
зърна с размер, по-малък от 0,125 mm в сместа от едър добавъчен материал и пясък, определено от зърнометричната 
крива на тази смес.___________________________________________________________________________________________
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СТР.  70  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 2917.1.3 Сухи смеси за торкретбетон с влажност на добавъчните материали, не 
по-голяма от 6 %

Характеристика
Начин на деклариране 

клас/ниво/ описание 
(изм.единица)

Метод за 
изпитване/
определяне

Изисквания за деклариране 
-  гранично/декларирано 

ниво/клас

1 2 3 4

Влажност на добавъчните 
материали

% БДС EN 1097-5 Декларирана влажност < 6 %

Якост на натиск на втвърден 
бетон при клас по консистенция 
на бетонната смес S1 11

Клас БДС EN 12390-3 Деклариран клас съгласно 
БДС EN 206:2013+А 1:2016, не 
по-нисък от С25/30

Време за обработваемост min БДС EN 480-2 Декларирано време за 
обработваемост

Съдържание на хлориди в сухата 
смес 0

Клас БДС EN
206:2013+А 1:2016, 
т.5.2.8

Деклариран клас
С1 0,1 или С1 0,2 съгласно
БДС EN 206:2013+А1:2016

Състав на сместа:
Тип и клас цимента Описание Декларация от 

производителя на 
съставния материал

Деклариран тип и клас 
съгласно БДС EN 197-1:2011

Съдържание на цимент ниво (kg/m3) Запис на прибавеното 
количество

Декларирано съдържание на 
цимент, > 300 kg/m3

Вид и тип минерална 
добавка Описание Декларация от 

производителя на 
съставния материал

Деклариран вид и тип

Съдържание на 
минерална добавка ниво (kg/m3) Запис на прибавеното 

количество
Декларирано съдържание на 
минерална добавка

Вид и тип на добавъчния 
материал 2)'3) Описание Декларация от 

производителя на 
съставния материал

Деклариран вид съгласно БДС 
EN 12620 и
БДС EN 12620/NA или 
БДС EN 13055

Максимален размер на 
зърната на добавъчния 
материал

Ниво (mm) БДС EN 933-1 Деклариран максимален 
размер на добавъчния 
материал,
<11,2 mm 4)

Зърнометричен състав на 
сместа от едър, дребен 
добавъчен материал и 
фини пълнители 2)-3)

Нива (%) БДС EN 933-1 Декларирани граници на 
зърнометричния състав

Вид и тип влакна3) 5) Описание Декларация от 
производителя на 
съставния материал

Деклариран вид и тип 
съгласно
БДС EN 14489-1:2006 или 
БДС EN 14489-2:2006

Количество влакна3)5) Ниво (kg/m3) Запис на прибавеното 
количество

Декларирано ниво
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17.1.3. Сухи смеси за торкретбетон с влажност на добавъчните материали, не по-голяма от 6 %
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Забележки:
1) За изходна смес по проектен състав.
2) Когато характеристиката е специфицирана.
3) За изходна смес по предписан състав.
4) Или друга специфицирана граница, в случаите на предписан бетон.
5) Влакна се влагат по условията нат.МА.5.1.7 от БДС EN 206:2013+А1:2016/NA:2017.

17.2 Втвърден торкретбетон (изпълнен от смес за торкретбетон по т.2.1 или 

с пакетирани сухи смеси, предназначени за възстановяване съглсано БДС EN 

1504=3)

Забележка: Определените и декларирани характеристики (типът на втвърдения торкретбетон) трябва да 

бъдат в съответствие с таблица 9 от БДС EN 14487-1:2006, в зависимост от предвидената употреба на 

продукта и категорията на контрол.

Характеристика
Начин на деклариране 

клас/ниво/ описание 
(изм.единица)

Метод за 
изпитване/ 
определяне

Изисквания за деклариране 
-  гранично/декларирано 

ниво/клас

1 2 3 4

Якост на ранна възраст Клас БДС EN 14488-2 Деклариран клас съгласно 
БДС EN 14487-1:2006, т.4.3

Якост на натиск Клас БДС EN 12504-1 и 
БДС EN 14488-1 и 
БДС EN 12390-3

Деклариран клас съгласно 
БДС EN 206:2013+А 1:2016

Плътност на втвърден Ниво (kg/m3) БДС EN 12390-7 Декларирано ниво
торкретбетон О

Модул на еластичност 9 Ниво (GPa) БДС EN 12390-13 

БДС EN 13412

Декларирано ниво

Якост на опън при огъване '* Ниво (МРа) БДС EN 12390-5 Деклариран клас съгласно 
БДС EN 206:2013+А1:2016/ 
NA:2017, т. NA.4.3.4

Устойчивост на проникване на 
вода1*:

Водонепропускливост; или Клас БДС EN
206:2013+А 1:2016/ 
NA:20I7, приложение 
NA.N и

БДС EN 14487-1

Деклариран клас, съгласно 
БДС EN 206:2013+А 1:2016/ 
NA:2017, т. NA.4.3.5.1, не по- 
нисък от Cw0,6

Дълбочина на проникване 
на вода Ниво (mm) БДС EN 12390-8 и 

БДС EN 14487-1
Декларирано ниво, 
< 50 mm

Мразоустойчивост •> Клас БДС EN
206:2013+А 1:2016/ 
NA:2017, приложение 
NA.0

Деклариран клас по 
мразоустойчивост, съгласно 
БДС EN 206:2013+А 1:2016/ 
NA:2017, т. NA.4.3.5.3, 
не по-нисък от Сц-100
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Забележки:
1) За изходна смес по проектен състав.
2) Когато характеристиката е специфицирана.
3) За изходна смес по предписан състав.
4) Или друга специфицирана граница, в случаите на предписан бетон.
5) Влакна се влагат по условията нат.МА.5.1.7 от БДС EN 206:2013+А1:2016/NA:2017.

17.2 Втвърден торкретбетон (изпълнен от смес за торкретбетон по т.2.1 или 

с пакетирани сухи смеси, предназначени за възстановяване съглсано БДС EN 

1504=3)

Забележка: Определените и декларирани характеристики (типът на втвърдения торкретбетон) трябва да 

бъдат в съответствие с таблица 9 от БДС EN 14487-1:2006, в зависимост от предвидената употреба на 

продукта и категорията на контрол.

Характеристика
Начин на деклариране 

клас/ниво/ описание 
(изм.единица)

Метод за 
изпитване/ 
определяне

Изисквания за деклариране 
-  гранично/декларирано 

ниво/клас

1 2 3 4

Якост на ранна възраст Клас БДС EN 14488-2 Деклариран клас съгласно 
БДС EN 14487-1:2006, т.4.3

Якост на натиск Клас БДС EN 12504-1 и 
БДС EN 14488-1 и 
БДС EN 12390-3

Деклариран клас съгласно 
БДС EN 206:2013+А 1:2016

Плътност на втвърден Ниво (kg/m3) БДС EN 12390-7 Декларирано ниво
торкретбетон О

Модул на еластичност 9 Ниво (GPa) БДС EN 12390-13 

БДС EN 13412

Декларирано ниво

Якост на опън при огъване '* Ниво (МРа) БДС EN 12390-5 Деклариран клас съгласно 
БДС EN 206:2013+А1:2016/ 
NA:2017, т. NA.4.3.4

Устойчивост на проникване на 
вода1*:

Водонепропускливост; или Клас БДС EN
206:2013+А 1:2016/ 
NA:20I7, приложение 
NA.N и

БДС EN 14487-1

Деклариран клас, съгласно 
БДС EN 206:2013+А 1:2016/ 
NA:2017, т. NA.4.3.5.1, не по- 
нисък от Cw0,6

Дълбочина на проникване 
на вода Ниво (mm) БДС EN 12390-8 и 

БДС EN 14487-1
Декларирано ниво, 
< 50 mm

Мразоустойчивост •> Клас БДС EN
206:2013+А 1:2016/ 
NA:2017, приложение 
NA.0

Деклариран клас по 
мразоустойчивост, съгласно 
БДС EN 206:2013+А 1:2016/ 
NA:2017, т. NA.4.3.5.3, 
не по-нисък от Сц-100
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17.2. Втвърден торкретбетон (изпълнен от смес за торкретбетон по т. 2.1 или с пакетирани сухи 
смеси, предназначени за възстановяване съгласно БДС EN 1504-3)

Забележка: Определените и декларирани характеристики (типът на втвърдения торкретбетон) трябва 
да бъдат в съответствие с таблица 9 от БДС ЕN 14487-1:2006, в зависимост от предвидената употреба 
на продукта и категорията на контрол.
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Сцепление с основата 11 Ниво (МРа) БДС EN 14488-4 

БДС EN 1542

Декларирано ниво

Първи пик на якостта на опън 
при огъване на влакнестоармиран 
торктетбетон 11

Ниво (МРа) БДС EN 14488-3 Декларирано ниво

Максимална якост на опън при 
опъване на влакнестоармиран 
торкретбетон 11

Ниво (МРа) БДС EN 14488-3 Декларирано ниво

Остатъчна якост на 
влакнестоармиран торкретбетон '*

Клас БДС EN 14488-3 Деклариран клас съгласно 
БДС EN 14487-1:2006, табл.2

Капацитет за поглъщане на 
енергия на влакнестоармиран
торкретбетон1*

Клас БДС EN 14488-5 Деклариран клас съгласно 
БДС EN 14487-1:2006, табл.З

Съдържание на влакна във 
влакнестоармиран торкретбетон

Ниво (kg/m3) БДС EN 14488-7 Декларирано ниво

Съдържание на хлориди в бетона Клас БДС
EN206:2013+A1:2016, 
т. 5.2.8

Деклариран клас 
съгласно
БДС EN 206:2013+А 1:2016, 
С1 0,1 или С1 0,2

Въздействие на околната среда Клас БДС
EN206:2013+А 1:2016/ 
NA:20172>

Декларирани класове по 
въздействие на околната 
среда

Предназначение и категория! на 
контрол

Описание

Категория

Декларирано предназначение 
и категория на контрол 
съгласно БДС EN 14487- 
1:2006, табл. A .l, А.2, А.З и 
А.4 и таблица 9

Състав на изходната смес 3*-:
Тип и клас цимента Описание Декларация от 

производителя на 
изходната смес и/или 
декларация от 
производителя на 
съставния материал

Деклариран тип и клас 
съгласно БДС EN 197-1

Съдържание на цимент ниво (kg/m3) Декларация от 
производителя на 
изходната смес и/или 
запис на прибавеното 
количество

Декларирано съдържание на 
цимент, >300 kg/m3

Вид и тип минерална 
добавка Описание Декларация от 

производителя на 
изходната смес и/или 
декларация от 
производителя на 
съставния материал

Деклариран вид и тип 
съгласно БДС EN 12620 и

БДС EN 12620/NA или 
БДС EN 13055

Съдържание на минерална 
добавка ниво (kg/m3) Декларация от 

производителя на 
изходната смес и/или 
запис на прибавеното 
количество

Декларирано съдържание на 
минерална добавка
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Водоциментно отношение Ниво (-) Декларация 
от производителя на 
изходната смес и/или 

БДС EN
206:2013+А1:2016, 

т.3.1.3.16

Декларирано водоциментно 
отношение

Вид на добавъчния 
материал Описание Декларация от 

производителя на 
изходната смес и/или 
декларация от 
производителя на 
съставния материал

Деклариран вид

Максимален размер на 
зърната на добавъчния 
материал

Ниво (mm) Декларация от 
производителя на 
изходната смес и/или 
БДС EN 933-1

Деклариран максимален 
размер на добавъчния 
материал, < 11,2 mm 4)

Зърнометричен състав на 
сместа от едър, дребен 
добавъчен материал и 
фини пълнители

Нива (%) Декларация от 
производителя на 
изходната смес и/или 
БДС EN 933-1

Декларирани граници на 
зърнометричния състав

Вид и тип химични 
добавки Описание Декларация от 

производителя на 
изходната смес и/или 
декларация от 
производителя на 
съставния материал

Декларан вид и тип съгласно 
БДС EN 934-2 и БДС EN 934- 
5

Количество на химичните 
добавки Ниво

(% от масата на цимента 
и минералната добавка)

Декларация от 
производителя на 
изходната смес и/или 
запис на прибавеното 
количество

Декларирано ниво

Вид и тип влакна Описание Декларация от 
производителя на 
изходната смес и/или 
декларация от 
производителя на 
съставния материал

Деклариран вид и тип 
съгласно
БДС EN 14889-1 или 
БДС EN 14889-2

Количество влакна Ниво (kg/m3) Декларация от 
производителя на 
изходната смес и/или 
запис на прибавеното 
количество

Декларирано ниво

Забележки:
1) Когато определяне на характеристиката се изисква съгласно таблица 9 от БДС EN 14487-1 или когато 

характеристиката е специфицирана.
2) Съдържанието на вода и свързващо вещество се определят по следния начин. Взема се проба от прясно положен 

торкретбетон в количество, най-малко 2kg. Пробата се разделя на две приблизително равни порции, които се 
претеглят с точност до 0,1 g и се записват масите ml и m2. За определяне на съдържанието на вода порцията с маса 
ml се изсушава при температура 110 °С до постоянна маса. Записва се маса m3 с точност до 0,1 g. Съдържанието на 
вода, w [g], се получава по формулата: w = ml - m3. За определяне на съдържанието на свързващо вещество порцията 
с маса m2 се промива над сито с размер 0.125 mm. Изсушава се при температура 110 °С до постоянна маса. Записва се 
маса т 4  с точност до 0,1 g. Съдържанието на свързващо вещество, с [g], се определя по формулата: с = [m3/ml -  
m4/(l-f/100)m2]. m2, където f  е съдържанието, в %, на зърна с размер, по-малък от 0,125 mm в сместа от едър 
добавъчен материал и пясък, определено от зърнометричната крива на тази смеси.

3) За торкретбетон по предписан състав.
4) Или друга специфицирана граница, в случаите на предписан бетон.

и
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“
Заповедта да се публикува на електронната страница на Министерството на регионалното развитие 

и благоустройството.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Валентин Йовев – заместник-министър на 

регионалното развитие и благоустройството.

Министър: 
П. Аврамова

1924
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ЗАПОВЕД № РД-02-15-35
от 29 март 2021 г.

Със Заповед № РД-02-15-163 от 4.12.2015 г. (ДВ, 
бр. 98 от 2015 г.), поправена със Заповед № РД-
02-15-44 от 3.06.2016 г. (ДВ, бр. 46 от 2016 г.) на 
заместник-министъра на регионалното развитие 
и благоустройството, е одобрен подробен ус-
тройствен план – парцеларeн план (ПУП – ПП) 
за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 3, ЛОТ 3.1 от км 
359+068 ≡ км 359+483.52 от ЛОТ 2 до км 376+000 
и център за управление с временна връзка към 
съществуващ път I-1. При реализацията на обек-
та е установено, че съществуващата въздушна 
електропроводна линия „Тунела“ 20 kV е на 
място, различно от това, показано в действащия 
ПУП – ПП и е взето решение за промяна на 
реконструкцията ѝ. Поради необходимостта от 
отразяване на коректното местоположение на 
съществуващата въздушна електропроводна ли-
ния „Тунела“ 20 kV и промяната в техническото 
решение за нейната реконструкция се налага 
изменение на действащия ПУП – ПП, одобрен 
със Заповед № РД-02-15-163 от 4.12.2015 г., попра-
вена със Заповед № РД-02-15-44 от 3.06.2016 г. на 
заместник-министъра на регионалното развитие 
и благоустройството.

Предвид гореизложеното и на основание § 80 
от преходните и заключителните разпоредби към 
Закона за изменение и допълнение на Закона за 
устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ, ДВ, 
бр. 16 от 2021 г.), чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 1, 
т. 2 във връзка с ал. 2, чл. 129, ал. 3, т. 2, букви 
„б“ и „в“ и ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, 
ал. 1, 2, 5, 6 и ал. 13, т. 2, букви „б“ и „в“ от 
ЗУТ; заявление с вх. № АУ 13-1/13.01.2021 г. и 
писмо с вх. № АУ 13-1(1)/22.02.2021 г. от Агенция 
„Пътна инфраструктура“; Заповед № РД-02-15-1 
от 9.01.2020 г. на заместник-министъра на реги-
оналното развитие и благоустройството за разре-
шаване изработването на проект за изменение на 
ПУП – ПП; писмо изх. № 62-00-169/2.03.2021 г. от 
Община Симитли, удостоверяващо разгласяване-
то на заповедта за разрешаване изработването на 
проекта за изменение на ПУП – ПП; съобщаване 
на проекта за изменение на ПУП – ПП с обяв-
ление в „Държавен вестник“, бр. 10 от 2020 г.; 
писмо изх. № 62-00-526/4.08.2020 г. от Община 
Симитли за липса на постъпили възражения по 
проекта за изменение на ПУП – ПП; писмо изх. 
№ 12-00-1315/4.01.2021 г. от Министерството на 
околната среда и водите; становище изх. № 33-
НН-801/7.09.2015 г. на Министерството на култу-
рата; становище изх. № 53-00-8986/21.09.2020 г. от 
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; протоколи 
№ УТАТУ-01-02-11/11.02.2021 г. и № УТАТУ- 
01-02-12/9.03.2021 г. от заседания на Националния 
експертен съвет по устройство на територията 
и регионална политика при Министерството 
на регионалното развитие и благоустройство-
то (МРРБ); Решение № 250 от 25.04.2013 г. на 
Министерския съвет, с което обект А-3 „Пер-
ник – Дупница – Сандански – граница Гърция“ е 

обявен за национален обект и обект с национално 
значение, и Заповед № РД-02-15-28 от 5.03.2021 г. 
на министъра на регионалното развитие и благо-
устройството за предоставяне на правомощия по 
ЗУТ одобрявам проект за изменение на подробен 
устройствен план – парцеларен план за обект: 
АМ „Струма“ ЛОТ 3, ЛОТ 3.1 от км 359+068 ≡ 
км 359+483.52 от ЛОТ 2 до км 376+000 и център 
за управление с временна връзка към съществу-
ващ път I-1, одобрен със Заповед № РД-02-15-163 
от 4.12.2015 г., поправена със Заповед № РД-02-
15-44 от 3.06.2016 г. на заместник-министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, 
за въздушна електропроводна линия „Тунела“  
20 kV от км 369+320 до км 370+260, землище 
с. Градево, община Симитли, област Благоев-
град, съгласно приетите и одобрени текстови 
и графични части, представляващи неразделна 
част от настоящата заповед.

Разпореждам предварително изпълнение на 
заповедта на основание чл. 60, ал. 1 от Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс за защита на 
особено важни държавни и обществени интереси 
и предотвратяване на значителна или трудно 
поправима вреда поради закъсняло изпълнение.

Мотиви: 
Автомагистрала „Струма“ е част от Европейски 

транспортен коридор Ориент/Източно-Средизем-
номорски. Като пътна артерия тя има голямо 
значение за интегрирането на националната 
транспортна инфраструктура в европейската 
транспортна система. Изграждането є е не само 
национален приоритет. АМ „Струма“ е и обект 
с голямо значение в международен план.

Допускането на предварително изпълнение ще 
ускори реализацията на неизградения участък от 
ЛОТ 3 на АМ „Струма“. Това ще допринесе за 
увеличаване на пропускателната способност и 
скоростта на движение чрез премахване на огра-
ниченията в участъка на проекта, стимулиране 
растежа на пътническия и товарния трафик чрез 
адаптиране към стандартите на ЕС за пътуване и 
предлагане на по-добри услуги за крайните потре-
бители, ще подобри безопасността на движение, 
ще намали броя на пътнотранспортните произ-
шествия и замърсяванията на околната среда.

На основание чл. 129, ал. 4 и 5 от ЗУТ запо-
ведта да се обнародва в „Държавен вестник“ и да 
се публикува на интернет страницата на МРРБ.

Предварителното изпълнение може да се об-
жалва пред Административния съд – Благоевград, 
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез МРРБ.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във 
връзка с чл. 132, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Администра-
тивнопроцесуалния кодекс настоящата заповед 
подлежи на обжалване пред Административния 
съд – Благоевград, в 14-дневен срок от обнарод-
ването є в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

За министър:  
В. Йовев

2084 
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НАЦИОНАЛНА  
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗЦУ-601 
от 25 март 2021 г.

На основание чл. 8, ал. 4 от Данъчно-осигу-
рителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка 
с т. III.2 от Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. 
на изпълнителния директор на Националната 
агенция за приходите (НАП) нареждам:

1. В приложение № 1 към Заповед № ЗЦУ-1739 
от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на 
Националната агенция за приходите да се впише 
следното задължено лице, за което Териториалната 
дирекция (ТД) на НАП „Големи данъкоплатци 
и осигурители“ (ГДО) е компетентна, съгласно 
т. II от заповедта:
„

1173 206379370 A1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД
“

2. Заповедта влиза в сила от 1.04.2021 г. и 
допълва Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на 
изпълнителния директор на НАП.

Настоящата заповед следва да се сведе до 
знанието на всички заинтересовани служители 
за сведение и изпълнение.

На основание чл. 8, ал. 4 от ДОПК заповедта 
следва да се обнародва в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
Г. Димитрова

2074

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,  
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-16-8 
от 15 март 2021 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откри-
вам производство по създаване на кадастрална 
карта и кадастрални регистри за урбанизираните 
територии на с. Войкова лъка и с. Бърчево, на-
миращи се в землището на с. Войкова лъка, с. 
Оглед и с. Грамаде, намиращи се в землището на 
с. Оглед, с. Пловдивци и с. Коритата, намиращи 
се в землището на с. Пловдивци, с. Рибница и с. 
Сопотот, намиращи се в землището на с. Рибница, 
с. Чепинци и с. Бреза, намиращи се в землището 
на с. Чепинци, община Рудозем, с. Богутево, с. 
Дряновец, с. Лилеково и с. Острица, намиращи 
се в землището на с. Богутево, с. Малево и с. 
Студенец, намиращи се в землището на с. Малево, 
община Чепеларе, и за урбанизираните територии 
в землищата на с. Витина, с. Елховец, с. Ивано-
во, с. Мочуре, с. Поляна, с. Равнината, община 
Рудозем, с. Зорница, с. Павелско, с. Орехово и 
с. Хвойна, община Чепеларе, област Смолян.

1. Правоспособното лице, на което се възлага 
изработването на кадастралната карта и кадас-
тралните регистри, е „Геоинженеринг“ – ООД, 
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със 
Заповед № РД-15-37 от 21.06.2006 г. на изпъл-
нителния директор на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър.

2. Графикът за извършване на дейностите да 
се обяви в Службата по геодезия, картография 
и кадастър – Смолян, общината и съответните 
кметства.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта 
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни 
да означат на свои разноски границите на позем-
лените имоти, намиращи се на територията на 
района, в съответствие с актовете за собственост.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

1930

ЗАПОВЕД № РД-16-9 
от 15 март 2021 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам 
производство по създаване на кадастрална карта и 
кадастрални регистри (КККР) за урбанизираните 
територии в землищата на с. Боринци без терито-
рията, за която КККР са одобрени със заповеди 
на началника на СГКК – Сливен, с. Кипилово, 
с. Мокрен, с. Нейково, с. Пъдарево, с. Стрелци 
и с. Филаретово, община Котел, област Сливен.

1. Правоспособното лице, на което се възлага 
изработването на кадастралната карта и кадас-
тралните регистри, е „Янки“ – ООД, вписано в 
регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 483 
от 25.06.2001 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по кадастъра.

2. Графикът за извършване на дейностите да 
се обяви в Службата по геодезия, картография 
и кадастър – Сливен, общината и съответните 
кметства.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта 
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни 
да означат на свои разноски границите на позем-
лените имоти, намиращи се на територията на 
района, в съответствие с актовете за собственост.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

1931

ЗАПОВЕД № КД-14-24 
от 15 март 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявления вх. № 09-81273-1.07.2020 г. 
и вх. № 09-81270-1.07.2020 г. от СГКК – Ямбол, 
и приложените към тях документи и материали, 
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 
от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създа-
ването и поддържането на кадастралната карта 
и кадастралните регистри, и за отстраняване на 
явна фактическа грешка одобрявам изменението 
в кадастралната карта и кадастралните регистри 
(КККР) на: с. Малък манастир, EKATTE 46904, 
община Елхово, одобрени със заповеди № РД-18-
1643 от 20.09.2018 г. на изпълнителния директор 
на Агенцията по геодезия, картография и када-
стър и № 18-10322 от 28.10.2020 г. на началника 
на СГКК – Ямбол, състоящо се във: 

1. Нанасяне на нови обекти в КККР: 
поземлен имот с идентификатор 46904.12.409: 

площ: 748 кв. м, за път от републиканската пътна 
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мрежа, собственост на държавата чрез Агенция 
„Пътна инфраструктура“;

поземлен имот с идентификатор 46904.12.410: 
площ: 90 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция 
„Пътна инфраструктура“;

поземлен имот с идентификатор 46904.12.411: 
площ: 1444 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция 
„Пътна инфраструктура“;

поземлен имот с идентификатор 46904.12.412: 
площ: 274 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция 
„Пътна инфраструктура“;

поземлен имот с идентификатор 46904.45.138: 
площ: 134 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Елхово;

поземлен имот с идентификатор 46904.45.139: 
площ: 926 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Елхово;

поземлен имот с идентификатор 46904.45.140: 
площ: 521 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Елхово;

поземлен имот с идентификатор 46904.29.449: 
площ: 217 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 46904.36.422: 
площ: 298 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция 
„Пътна инфраструктура“;

поземлен имот с идентификатор 46904.36.423: 
площ: 361 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция 
„Пътна инфраструктура“;

поземлен имот с идентификатор 46904.36.424: 
площ: 585 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция 
„Пътна инфраструктура“;

поземлен имот с идентификатор 46904.36.425: 
площ: 64 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Елхово;

поземлен имот с идентификатор 46904.36.426: 
площ: 575 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Елхово;

поземлен имот с идентификатор 46904.36.428: 
площ: 66 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Елхово;

поземлен имот с идентификатор 46904.37.788: 
площ: 661 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Елхово.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 46904.11.112: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Елхово, площ преди 
промяната: 1747 кв. м, площ след промяната: 
1660 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.11.724: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 8383 кв. м, площ след промяната: 8113 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.12.134: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструк-
тура“, площ преди промяната: 35 830 кв. м, площ 
след промяната: 38 810 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.12.137: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 6423 кв. м, площ след промяната: 5613 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.13.1: 
нива, собственост на Георги Петков Саракостов, 
площ преди промяната: 14 200 кв. м, площ след 
промяната: 14 045 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.13.224: 
пасище, собственост на Община Елхово, площ 
преди промяната: 19 518 кв. м, площ след про-
мяната: 19 083 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.16.7: 
изоставено трайно насаждение, собственост на 
Мария Петрова Атанасова, площ преди промяната: 
39 492 кв. м, площ след промяната: 39 385 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.16.138: 
пасище, собственост на Община Елхово, площ 
преди промяната: 16 220 кв. м, площ след про-
мяната: 16 198 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.16.157: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Елхово, площ преди 
промяната: 3056 кв. м, площ след промяната: 
3046 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.42.226: 
пасище, собственост на Община Елхово, площ 
преди промяната: 45 650 кв. м, площ след про-
мяната: 45 193 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.45.131: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Елхово, площ преди 
промяната: 7128 кв. м, площ след промяната: 
7095 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.45.137: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Елхово, площ преди 
промяната: 17 023 кв. м, площ след промяната: 
12 472 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.185.13: 
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗХ, 
площ преди промяната: 834 кв. м, площ след 
промяната: 674 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.185.18: 
за местен път, собственост на Община Елхово, 
площ преди промяната: 5881 кв. м, площ след 
промяната: 5874 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.185.392: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 2988 кв. м, площ след промяната: 2973 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.17.336: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 517 кв. м, площ след промяната: 465 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.29.39: 
изоставена орна земя, собственост на „Ромфарм 
Компани“ – ООД – гр. София, площ преди 
промяната: 13 098 кв. м, площ след промяната: 
13 006 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.29.42: из-
оставена орна земя, собственост на „Серес“ – АД, 
площ преди промяната: 12 230 кв. м, площ след 
промяната: 12 141 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.29.74: 
дере, собственост на Община Елхово, площ пре-
ди промяната: 5727 кв. м, площ след промяната: 
5725 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 46904.29.447: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 70 136 кв. м, площ след промяната: 
69 275 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.30.201: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 227 051 кв. м, площ след промяната: 
226 316 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.30.500: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Елхово, площ преди 
промяната: 5437 кв. м, площ след промяната: 
5436 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.36.19: 
нива, собственост на Димо Калинов Димов, 
площ преди промяната: 11 008 кв. м, площ след 
промяната: 9636 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.36.27: 
нива, собственост на Велика Делчева Делчева, 
площ преди промяната: 9006 кв. м, площ след 
промяната: 8397 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.36.28: 
нива, собственост на Йорго Маринов Чернев, 
площ преди промяната: 5999 кв. м, площ след 
промяната: 5924 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.36.39: 
нива, собственост на Стойчо Христов Димитров, 
площ преди промяната: 4075 кв. м, площ след 
промяната: 3727 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.36.40: 
нива, собственост на Тодора Димитров Кацаро-
ва, Стальо Атанасов Сталев, Димитър Атанасов 
Сталев и Елена Атанасова Хаджиева, площ преди 
промяната: 3056 кв. м, площ след промяната: 
2637 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.36.47: 
нива, собственост на Кръстю Гогов Саракостов 
Иванов, площ преди промяната: 2893 кв. м, площ 
след промяната: 2678 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.36.54: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
1060 кв. м, площ след промяната: 1046 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.36.56: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
1065 кв. м, площ след промяната: 1042 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.36.57: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
4714 кв. м, площ след промяната: 211 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.36.84: 
нива, собственост на „Ставен“ – ООД, площ пре-
ди промяната: 5087 кв. м, площ след промяната: 
4887 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.36.97: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструк-
тура“, площ преди промяната: 45 734 кв. м, площ 
след промяната: 68 934 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.36.430: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Елхово, площ преди промя-
ната: 9386 кв. м, площ след промяната: 98 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.37.1: 
нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди 

промяната: 41 883 кв. м, площ след промяната: 
41 746 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.37.14: 
нива, собственост на „Агро Финанс“ – АДСИЦ, 
площ преди промяната: 13 911 кв. м, площ след 
промяната: 13 796 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.37.18: 
нива, собственост на Димитър Трифонов Митев, 
площ преди промяната: 7000 кв. м, площ след 
промяната: 6744 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.37.19: 
нива, собственост на Георги Димитров Биволаров, 
площ преди промяната: 7000 кв. м, площ след 
промяната: 6684 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.37.20: 
нива, собственост на „Земляци – М“ – ООД, 
площ преди промяната: 6879 кв. м, площ след 
промяната: 6632 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.37.21: 
нива, собственост на Димитър Трифонов Митев, 
площ преди промяната: 5999 кв. м, площ след 
промяната: 5917 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.37.26: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
7842 кв. м, площ след промяната: 4994 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.37.27: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
12 309 кв. м, площ след промяната: 12 278 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.38.126: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Елхово, площ преди 
промяната: 2119 кв. м, площ след промяната: 
1317 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.38.325: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Елхово, площ преди 
промяната: 11 799 кв. м, площ след промяната: 
11 777 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.39.40: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
5419 кв. м, площ след промяната: 5416 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.39.41: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
2092 кв. м, площ след промяната: 1772 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.39.43: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
6274 кв. м, площ след промяната: 6266 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.39.51: 
нива, собственост на Стоян Тодоров Терзиев, 
площ преди промяната: 13 934 кв. м, площ след 
промяната: 13 895 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.39.374: 
пасище, собственост на Община Елхово, площ 
преди промяната: 34 012 кв. м, площ след про-
мяната: 33 983 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.39.786: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Елхово, площ преди 
промяната: 1966 кв. м, площ след промяната: 
1824 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 46904.40.71: 
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД, 
площ преди промяната: 24 330 кв. м, площ след 
промяната: 23 969 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46904.40.73: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
1740 кв. м, площ след промяната: 373 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването є в „Държавен вестник“ по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
административния съд по местонахождение на 
имотите.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

1932

ЗАПОВЕД № КД-14-25 
от 15 март 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявления вх. № 09-54207-16.04.2020 г., 
вх. № 09-57585-28.04.2020 г., вх. № 09-52198-
10.04.2020 г. и вх. № 09-57603-28.04.2020 г. от 
СГКК – Велико Търново, и приложените към тях 
документи и материали, определени по чл. 58 и 75 
от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ 
за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
и за отстраняване на явна фактическа грешка 
одобрявам изменението в кадастралната карта и 
кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Пчелище, EKATTE 58918, община Вели-
ко Търново, одобрени със Заповед № РД-18-654 
от 10.11.2017 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 58918.77.1: 
изоставена орна земя, собственост на Пчели-
щенски народен съвет, площ преди промяната: 
3048 кв. м, площ след промяната: 2847 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.77.2: 
изоставена орна земя, собственост на Иван Ива-
нов Цвятков, площ преди промяната: 501 кв. м, 
площ след промяната: 485 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.77.5: изо-
ставена орна земя, собственост на Община Велико 
Търново, площ преди промяната: 13 145 кв. м, 
площ след промяната: 12 949 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.77.6: 
изоставена орна земя, собственост на Надежда 
Владимирова Каназирска, площ преди промяна-
та: 2124 кв. м, площ след промяната: 2097 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.77.384: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 1086 кв. м, площ след промя-
ната: 1081 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.77.397: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди 

промяната: 2957 кв. м, площ след промяната: 
2896 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.78.1: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Община Велико Търново, площ преди промяната: 
2341 кв. м, площ след промяната: 1984 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.78.16: 
изоставена орна земя, собственост на Дими-
тър Матеев Х. Петров, площ преди промяната: 
8799 кв. м, площ след промяната: 8734 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.78.17: 
за местен път, собственост на Община Велико 
Търново, площ преди промяната: 21 207 кв. м, 
площ след промяната: 23 463 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.78.438: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди 
промяната: 52 724 кв. м, площ след промяната: 
52 122 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.78.449: 
за местен път, собственост на Община Велико 
Търново, площ преди промяната: 4737 кв. м, площ 
след промяната: 4677 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.79.1: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Община Велико Търново, площ преди промяната: 
1091 кв. м, площ след промяната: 854 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.79.3: 
пасище, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 1639 кв. м, площ след 
промяната: 1619 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.79.4: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Община Велико Търново, площ преди промяната: 
963 кв. м, площ след промяната: 908 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.79.446: 
дере, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 6136 кв. м, площ след 
промяната: 5945 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.80.1: 
нива, собственост на Стефан Милев Панов, 
площ преди промяната: 17 700 кв. м, площ след 
промяната: 17 635 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.80.2: 
изоставена орна земя, собственост на „Омега 
Агро Инвест“ – ЕООД, площ преди промяната: 
8897 кв. м, площ след промяната: 8716 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.80.295: 
за кръстовище, собственост на Община Велико 
Търново, площ преди промяната: 555 кв. м, площ 
след промяната: 412 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.80.432: 
за местен път, собственост на Община Велико 
Търново, площ преди промяната: 21 878 кв. м, 
площ след промяната: 22 332 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.81.1: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Община Велико Търново, площ преди промяната: 
8328 кв. м, площ след промяната: 8304 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.81.3:  
изоставена орна земя, собственост на Пчели-
щенски народен съвет, площ преди промяната: 
4634 кв. м, площ след промяната: 4431 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.9.1: 
нива, собственост на Иван Маринов Каназирев, 
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площ преди промяната: 606 кв. м, площ след 
промяната: 463 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.9.3: 
нива, собственост на Димитра Георгиева Велко-
ва, площ преди промяната: 983 кв. м, площ след 
промяната: 778 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.9.5: 
нива, собственост на Иванка Драганова Колева, 
площ преди промяната: 1190 кв. м, площ след 
промяната: 1121 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.9.6: нива, 
собственост на Надежда Димова Найденова и 
Стоян Стоянов Добрев, площ преди промяната: 
636 кв. м, площ след промяната: 560 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.9.9: 
нива, собственост на Георги Иванов Манолев, 
площ преди промяната: 1620 кв. м, площ след 
промяната: 1520 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.9.12: 
друг вид земеделска земя, собственост на Иван и 
Дена Горанови, площ преди промяната: 1202 кв. м, 
площ след промяната: 969 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.9.83: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 481 кв. м, площ след промя-
ната: 430 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.62.1: 
нива, собственост на Пчелищенски народен съ-
вет, площ преди промяната: 896 кв. м, площ след 
промяната: 856 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.62.77: 
за местен път, собственост на Община Велико 
Търново, площ преди промяната: 14 356 кв. м, 
площ след промяната: 15 460 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58918.62.558: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 2968 кв. м, площ след промя-
ната: 2782 кв. м.

II. С. Момин сбор, EKATTE 48951, община 
Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-
557 от 24.10.2017 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 48951.29.77: 

площ: 1000 кв. м, друг вид поземлен имот без 
определено стопанско предназначение, няма 
данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 48951.29.108: 
за местен път, собственост на Община Велико 
Търново, площ преди промяната: 7120 кв. м, площ 
след промяната: 7922 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48951.37.181: 
депо за битови отпадъци (сметище), собственост 
на Община Велико Търново, площ преди промя-
ната: 6311 кв. м, площ след промяната: 5666 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48951.44.1: 
за стопански двор, собственост на „Тера Еко-
97“ – ЕООД, площ преди промяната: 10 517 кв. м, 
площ след промяната: 10 311 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48951.44.5: за 
стопански двор, собственост на Николай Иванов 

Денев, площ преди промяната: 9137 кв. м, площ 
след промяната: 9127 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48951.44.8: 
за местен път, собственост на Община Велико 
Търново, площ преди промяната: 1962 кв. м, площ 
след промяната: 1941 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48951.44.9: 
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗХ, 
площ преди промяната: 162 кв. м, площ след 
промяната: 152 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48951.45.58: 
нива, собственост на Ганчо Стоянов Минев и 
Мирослав Димов Косев, площ преди промяната: 
4189 кв. м, площ след промяната: 4179 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48951.45.59: 
нива, собственост на Мара Павлова Стоянова, 
Марийка Колева Рачева, Косю Иванов Рачев, 
Иван Велков Иванов и Кера Рачева Касабова, 
площ преди промяната: 5571 кв. м, площ след 
промяната: 5472 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48951.45.108: 
собственост на Община Велико Търново, данни 
преди промяната: за местен път, площ: 1283 кв. м, 
данни след промяната: друг вид поземлен имот 
без определено стопанско предназначение, площ: 
483 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48951.65.1: 
широколистна гора, собственост на Димитър 
Филчев Минев, площ преди промяната: 4399 кв. м, 
площ след промяната: 3857 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48951.65.2: 
широколистна гора, собственост на Стойно Пенев 
Тосков, площ преди промяната: 4299 кв. м, площ 
след промяната: 3849 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48951.65.3: 
широколистна гора, собственост на Меляйдин Ик-
бал Хюсмен, площ преди промяната: 2000 кв. м, 
площ след промяната: 1834 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48951.65.4: 
широколистна гора, собственост на Косю Ганев 
Минев, площ преди промяната: 1000 кв. м, площ 
след промяната: 933 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48951.65.5: 
широколистна гора, собственост на Ганю Минев 
Ганев, площ преди промяната: 3900 кв. м, площ 
след промяната: 3708 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48951.65.6: 
широколистна гора, собственост на Рада Дими-
трова Минева, площ преди промяната: 6499 кв. м, 
площ след промяната: 6145 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48951.65.7: 
широколистна гора, собственост на Никола Анге-
лов Пангелов, площ преди промяната: 2650 кв. м, 
площ след промяната: 2512 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48951.65.8: 
широколистна гора, собственост на Байчо Байчев 
Ганев, площ преди промяната: 2000 кв. м, площ 
след промяната: 1910 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48951.65.9: 
широколистна гора, собственост на Цоню Ди-
митров Рачев, площ преди промяната: 600 кв. м, 
площ след промяната: 517 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48951.65.300: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата – МТС, площ преди промяната: 
5007 кв. м, площ след промяната: 7088 кв. м.
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III. С. Шемшево, EKATTE 83586, община Ве-
лико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-756 
от 24.11.2017 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 83586.31.22: 

площ: 1523 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 83586.31.23: 
площ: 7183 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 83586.32.7: 
площ: 13 593 кв. м, изоставена орна земя, соб-
ственост на Община Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 83586.32.8: 
площ: 4103 кв. м, изоставена орна земя, собстве-
ност на Община Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 83586.32.9: 
площ: 4438 кв. м, изоставена орна земя, собстве-
ност на Община Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 83586.32.10: 
площ: 302 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 83586.32.11: 
площ: 12 242 кв. м, изоставена орна земя, соб-
ственост на Община Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 83586.32.12: 
площ: 237 кв. м, изоставена орна земя, собстве-
ност на Община Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 83586.32.13: 
площ: 41 кв. м, изоставена орна земя, собственост 
на Община Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 83586.33.6: 
площ: 381 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 83586.45.24: 
площ: 415 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 83586.31.7: 
нива, собственост на Виолета Пенева Недялкова 
и Гено Недялков Генов, площ преди промяната: 
5801 кв. м, площ след промяната: 5598 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83586.31.21: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 2505 кв. м, площ след промя-
ната: 2103 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83586.32.1: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 2639 кв. м, площ след промя-
ната: 2261 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83586.32.3: па-
сище, ДПФ, площ преди промяната: 10 655 кв. м, 
площ след промяната: 10 563 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83586.33.1: 
нива, собственост на Димитър Цонев Димитров, 
площ преди промяната: 4456 кв. м, площ след 
промяната: 4450 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83586.45.1: 
пасище, собственост на Денислав Стоянов Ша-

хънски, площ преди промяната: 3575 кв. м, площ 
след промяната: 3479 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83586.45.2: 
пасище, собственост на Цанко Цвятков Панов, 
площ преди промяната: 3188 кв. м, площ след 
промяната: 2889 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83586.45.6: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 946 кв. м, площ след промя-
ната: 887 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83586.45.7: 
за друг вид застрояване, собственост на Христо 
Панайотов Казаков, Мариетка Георгиева Цон-
чева, Панайот и Тодорка Казакови, площ преди 
промяната: 4418 кв. м, площ след промяната: 
3759 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83586.45.8: 
за друг вид застрояване, собственост на Галина 
Петкова Дочева и Мариетка Георгиева Цончева, 
площ преди промяната: 2721 кв. м, площ след 
промяната: 2179 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83586.45.10: 
пасище, собственост на Марин Димчев Пушкаров, 
площ преди промяната: 5999 кв. м, площ след 
промяната: 5627 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83586.45.11: 
пасище, собственост на Община Велико Търно-
во, площ преди промяната: 147 кв. м, площ след 
промяната: 118 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83586.45.12: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Община Велико Търново, площ преди промяната: 
9589 кв. м, площ след промяната: 9281 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83586.45.17: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 4406 кв. м, площ след промя-
ната: 4395 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83586.45.19: 
сипей, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 46 419 кв. м, площ след 
промяната: 45 153 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83586.112.42: 
широколистна гора, собственост на Тодор Митев 
Чавдаров, площ преди промяната: 11 798 кв. м, 
площ след промяната: 11 783 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83586.112.43: 
широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/
ДДС, площ преди промяната: 632 кв. м, площ 
след промяната: 511 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83586.116.7: 
широколистна гора, собственост на Велика Генче-
ва Папуркова, площ преди промяната: 6599 кв. м, 
площ след промяната: 6554 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83586.116.8: 
широколистна гора, собственост на „Форест и 
Ко“ – ЕООД, площ преди промяната: 10 449 кв. м, 
площ след промяната: 9991 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83586.116.9: 
широколистна гора, собственост на Антон Тодоров 
Кръстев, площ преди промяната: 10 448 кв. м, 
площ след промяната: 10 316 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83586.116.22: ши-
роколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, 
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площ преди промяната: 414 294 кв. м, площ след 
промяната: 414 058 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83586.116.25: 
за местен път, собственост на Община Велико 
Търново, площ преди промяната: 54 543 кв. м, 
площ след промяната: 56 871 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 83586.32.4: 

площ: 31 059 кв. м, изоставена орна земя, соб-
ственост на Община Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 83586.32.5: 
площ: 4999 кв. м, изоставена орна земя, собстве-
ност на Община Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 83586.32.6: 
площ: 5000 кв. м, изоставена орна земя, собстве-
ност на Община Велико Търново.

IV. С. Ветринци, EKATTE 10879, община Ве-
лико Търново, одобрени със заповеди № РД-18-
602 от 1.11.2017 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър 
и № РД-18-04-26 от 27.01.2006 г. на началника на 
СГКК – Велико Търново, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 10879.37.40: 

площ: 28 158 кв. м, друг вид поземлен имот без 
определено стопанско предназначение, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 10879.30.53: 
площ: 310 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 10879.101.93: 
площ: 221 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 10879.37.39: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 79 370 кв. м, 
площ след промяната: 51 212 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10879.30.52: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 3851 кв. м, площ след промя-
ната: 3541 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10879.42.264: 
за местен път, собственост на Община Велико 
Търново, площ преди промяната: 1248 кв. м, площ 
след промяната: 2685 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10879.504.1: 
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Об-
щина Велико Търново – 4, площ преди промяната: 
5337 кв. м, площ след промяната: 5082 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10879.504.12: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Община Велико Търново, площ преди промяната: 
9576 кв. м, площ след промяната: 8394 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10879.101.39: 
пасище, собственост на Даниел Стефанов Илиев, 
площ преди промяната: 10 330 кв. м, площ след 
промяната: 9905 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10879.101.40: 
пасище, собственост на Даниел Стефанов Илиев, 
площ преди промяната: 3063 кв. м, площ след 
промяната: 2842 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10879.101.54: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 

преди промяната: 2334 кв. м, площ след промя-
ната: 2759 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването є в „Държавен вестник“ по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
административния съд по местонахождение на 
имотите.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

1933

ЗАПОВЕД № КД-14-26  
от 16 март 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявления вх. № 09-5364-14.01.2021 г., вх. 
№ 09-5166-14.01.2021 г., вх. № 09-5725-15.01.2021 г., 
вх. № 09-3869-12.01.2021 г. и вх. № 09-3420-
11.01.2021 г. от СГКК – Русе, и приложените към 
тях документи и материали, определени по чл. 58 
и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на 
МРРБ за съдържанието, създаването и поддър-
жането на кадастралната карта и кадастралните 
регистри, и за отстраняване на явна фактическа 
грешка одобрявам изменението в кадастралната 
карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Бистренци, EKATTE 04162, община Бяла, 
одобрени със Заповед № РД-18-1676 от 10.10.2018 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във: 

1. Нанасяне на нови обекти в КККР: 
поземлен имот с идентификатор 04162.25.139: 

площ: 64 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04162.101.3: 
площ: 229 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04162.400.436: 
площ: 846 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04162.400.437: 
площ: 288 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04162.400.438: 
площ: 195 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04162.400.439: 
площ: 409 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04162.400.440: 
площ: 842 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 04162.16.124: 
за местен път, собственост на Община Бяла, 
площ преди промяната: 8929 кв. м, площ след 
промяната: 8966 кв. м; 

поземлен имот с идентификатор 04162.26.60: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Бяла, площ преди промяната: 
1191 кв. м, площ след промяната: 2111 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 04162.29.61: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Бяла, площ преди промяната: 
10 987 кв. м, площ след промяната: 11 030 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04162.30.63: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Бяла, площ преди промяната: 
4458 кв. м, площ след промяната: 4430 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04162.30.301: 
нива, площ преди промяната: 2817 кв. м, площ 
след промяната: 2784 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04162.33.63: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Бяла, площ преди промяната: 
619 кв. м, площ след промяната: 716 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04162.34.63: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Бяла, площ преди промяната: 
2239 кв. м, площ след промяната: 2331 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04162.36.65: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Бяла, площ преди промяната: 
1369 кв. м, площ след промяната: 1378 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04162.56.37: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Бяла, площ преди промяната: 
8563 кв. м, площ след промяната: 8758 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04162.61.1: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Кметство с. Бистренци, площ преди промяната: 
18 199 кв. м, площ след промяната: 18 138 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04162.62.3: 
изоставена орна земя, собственост на Кметство с. 
Бистренци, площ преди промяната: 16 851 кв. м, 
площ след промяната: 16 705 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04162.83.1: 
пасище, собственост на Кметство с. Бистренци, 
площ преди промяната: 12 001 кв. м, площ след 
промяната: 11 901 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04162.83.4: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Бяла, площ преди промяната: 
1691 кв. м, площ след промяната: 1685 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04162.84.1: 
изоставена орна земя, собственост на Община 
Бяла, площ преди промяната: 16 489 кв. м, площ 
след промяната: 16 458 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04162.84.2: 
изоставена орна земя, собственост на Кметство с. 
Бистренци, площ преди промяната: 27 173 кв. м, 
площ след промяната: 27 249 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04162.84.78: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Бяла, площ преди промяната: 
431 кв. м, площ след промяната: 407 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04162.84.369: 
нива, площ преди промяната: 2383 кв. м, площ 
след промяната: 2394 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04162.99.68: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Бяла, площ преди промяната: 
4999 кв. м, площ след промяната: 6812 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04162.142.78: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Бяла, площ преди промяната: 
2313 кв. м, площ след промяната: 1536 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04162.143.85: 
за местен път, собственост на Община Бяла, 
площ преди промяната: 30 326 кв. м, площ след 
промяната: 30 342 кв. м; 

поземлен имот с идентификатор 04162.143.90: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Бяла, площ преди промяната: 
6672 кв. м, площ след промяната: 6611 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04162.400.45: 
нива, площ преди промяната: 253 кв. м, площ 
след промяната: 173 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04162.400.368: 
нива, площ преди промяната: 2698 кв. м, площ 
след промяната: 2723 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04162.400.412: 
нива, собственост на Стефанка Стефанова Кю-
чукова, площ преди промяната: 3289 кв. м, площ 
след промяната: 3253 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04162.400.427: 
нива, собственост на Недко Маринов Шишманов, 
площ преди промяната: 3290 кв. м, площ след 
промяната: 3229 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР: 
поземлен имот с идентификатор 04162.142.380: 

площ: 674 379 кв. м, за стопански двор, собстве-
ност на ДПФ – МЗГ.

II. С. Дряновец, EKATTE 23916, община Бяла, 
одобрени със Заповед № РД-18-1696 от 10.10.2018 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 23916.22.1: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Кметство с. Дряновец, площ преди промяната: 
270 293 кв. м, площ след промяната: 270 375 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23916.61.1: па-
сище, собственост на Община Бяла, площ преди 
промяната: 10 907 кв. м, площ след промяната: 
10 992 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23916.61.163: 
водно течение, река, собственост на МЗГ – ХМС, 
площ преди промяната: 25 585 кв. м, площ след 
промяната: 25 563 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23916.77.8: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Бяла, площ преди промяната: 
3923 кв. м, площ след промяната: 3898 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23916.78.1: 
нива, собственост на „Агрофактор“ – ЕООД, 
площ преди промяната: 1632 кв. м, площ след 
промяната: 1571 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23916.78.3: 
пасище, собственост на Община Бяла, площ преди 
промяната: 45 664 кв. м, площ след промяната: 
45 612 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23916.78.9: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Бяла, площ преди промяната: 
1478 кв. м, площ след промяната: 1399 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23916.81.34: 
нива, собственост на Кметство с. Дряновец, 
площ преди промяната: 2833 кв. м, площ след 
промяната: 2867 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23916.82.2: 
пасище, собственост на Община Бяла, площ пре-
ди промяната: 8396 кв. м, площ след промяната: 
8438 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 23916.92.104: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Бяла, площ преди промяната: 
3057 кв. м, площ след промяната: 3060 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23916.117.77: 
нива, собственост на Община Бяла, площ преди 
промяната: 26 436 кв. м, площ след промяната: 
26 369 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23916.124.1: 
пасище, собственост на Община Бяла, площ преди 
промяната: 158 078 кв. м, площ след промяната: 
158 113 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23916.124.2: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Бяла, площ преди промяната: 
2632 кв. м, площ след промяната: 2635 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23916.133.12: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Бяла, площ преди промяната: 
491 кв. м, площ след промяната: 493 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23916.133.68: 
пасище, собственост на Община Бяла, площ преди 
промяната: 27 023 кв. м, площ след промяната: 
27 100 кв. м.

III. С. Копривец, EKATTE 38529, община Бяла, 
одобрени със Заповед № РД-18-1725 от 17.10.2018 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във: 

1. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 38529.1.147: 
пасище, собственост на Кметство с. Копривец, 
площ преди промяната: 93 427 кв. м, площ след 
промяната: 93 420 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38529.1.156: 
пасище, собственост на Кметство с. Копривец, 
площ преди промяната: 1135 кв. м, площ след 
промяната: 1105 кв. м; 

поземлен имот с идентификатор 38529.1.159: 
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ, 
площ преди промяната: 16 330 кв. м, площ след 
промяната: 15 700 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38529.1.160: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
2725 кв. м, площ след промяната: 2612 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38529.1.163: 
пасище, собственост на Кметство с. Копривец, 
площ преди промяната: 1383 кв. м, площ след 
промяната: 1327 кв. м;

 поземлен имот с идентификатор 38529.1.179: 
пасище, собственост на Община Бяла, площ пре-
ди промяната: 2893 кв. м, площ след промяната: 
2824 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38529.1.189: 
гробищен парк, собственост на Община Бяла, 
площ преди промяната: 24 784 кв. м, площ след 
промяната: 23 787 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38529.1.200: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната: 
123 446 кв. м, площ след промяната: 122 682 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38529.1.201: 
за местен път, собственост на Община Бяла, 
площ преди промяната: 3855 кв. м, площ след 
промяната: 3914 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38529.1.287: за 
хранително-вкусовата промишленост, собственост 

на „Марти 2000“ – ЕООД, площ преди промяната: 
26 954 кв. м, площ след промяната: 26 980 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38529.1.289: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
1890 кв. м, площ след промяната: 1645 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38529.1.290: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
1270 кв. м, площ след промяната: 1017 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38529.1.291: 
пасище, собственост на Кметство с. Копривец, 
площ преди промяната: 34 487 кв. м, площ след 
промяната: 29 063 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38529.1.312: 
пасище, собственост на Община Бяла, площ пре-
ди промяната: 2842 кв. м, площ след промяната: 
2822 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38529.1.323: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
4390 кв. м, площ след промяната: 2720 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38529.1.342: 
пасище, собственост на Община Бяла, площ пре-
ди промяната: 3495 кв. м, площ след промяната: 
3972 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38529.1.344: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
13 753 кв. м, площ след промяната: 15 934 кв. м; 

поземлен имот с идентификатор 38529.122.4: 
нива, собственост на „Унион Кехлибар“ – ООД, 
площ преди промяната: 5255 кв. м, площ след 
промяната: 5276 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38529.130.1: 
изоставена орна земя, собственост на „Агрофак-
тор“ – ЕООД, площ преди промяната: 6001 кв. м, 
площ след промяната: 5982 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38529.210.1: 
изоставена орна земя, собственост на Иван Дими-
тров Атанасов, площ преди промяната: 8460 кв. м, 
площ след промяната: 8404 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38529.210.2: 
изоставена орна земя, собственост на Георги Ива-
нов Христов, площ преди промяната: 6961 кв. м, 
площ след промяната: 6985 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38529.210.8: 
изоставена орна земя, собственост на Петър Вел-
чев Петров, площ преди промяната: 7834 кв. м, 
площ след промяната: 7855 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38529.700.20: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Бяла, площ преди промяната: 
3300 кв. м, площ след промяната: 3293 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38529.700.21: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Бяла, площ преди промяната: 
16 153 кв. м, площ след промяната: 16 138 кв. м.

2. Заличени обекти от КККР: 
поземлен имот с идентификатор 38529.1.314: 

площ: 6368 кв. м, за стопански двор, собственост 
на ДПФ – МЗГ.

IV. С. Лом Черковна, EKATTE 05133, общи-
на Бяла, одобрени със Заповед № РД-18-1678 
от 10.10.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във: 
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1. Нанасяне на нови обекти в КККР: 
поземлен имот с идентификатор 05133.15.490: 

площ: 361 кв. м, друг вид поземлен имот без оп-
ределено стопанско предназначение, собственост 
на Община Бяла;

поземлен имот с идентификатор 05133.61.200: 
площ: 2415 кв. м, друг вид поземлен имот без 
определено стопанско предназначение, собстве-
ност на Община Бяла;

поземлен имот с идентификатор 05133.102.347: 
площ: 3577 кв. м, друг вид поземлен имот без оп-
ределено стопанско предназначение, собственост 
на Община Бяла.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 05133.2.14: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
44 324 кв. м, площ след промяната: 44 298 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05133.2.94: па-
сище, собственост на Кметство с. Лом Черковна, 
площ преди промяната: 66 932 кв. м, площ след 
промяната: 66 663 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05133.2.319: 
сипей, собственост на Община Бяла, площ преди 
промяната: 2315 кв. м, площ след промяната: 
2042 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05133.2.320: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Бяла, площ преди промяната: 
564 кв. м, площ след промяната: 540 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05133.2.352: 
за друг вид застрояване, собственост на Община 
Бяла, площ преди промяната: 2967 кв. м, площ 
след промяната: 2880 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05133.15.101: 
пасище, собственост на Кметство с. Лом Черковна, 
площ преди промяната: 16 604 кв. м, площ след 
промяната: 15 840 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05133.15.105: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Бяла, площ преди промяната: 
2179 кв. м, площ след промяната: 2261 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05133.15.216: 
дере, собственост на Община Бяла, площ преди 
промяната: 187 810 кв. м, площ след промяната: 
189 388 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05133.19.87: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Бяла, площ преди промяната: 
3974 кв. м, площ след промяната: 2516 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05133.20.19: 
дере, собственост на Община Бяла, площ преди 
промяната: 3715 кв. м, площ след промяната: 
3687 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05133.20.21: 
депо за битови отпадъци (сметище), собственост на 
Община Бяла, площ преди промяната: 9856 кв. м, 
площ след промяната: 8915 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05133.20.22: 
неизползвана нива (угар, орница), собственост на 
Дона Иванова Топчиева, площ преди промяната: 
7512 кв. м, площ след промяната: 7460 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05133.20.23: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Бяла, площ преди промяната: 
6924 кв. м, площ след промяната: 6586 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05133.20.256: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Бяла, площ преди промяната: 
536 кв. м, площ след промяната: 506 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05133.21.88: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Бяла, площ преди промяната: 
46 158 кв. м, площ след промяната: 46 064 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05133.56.169: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
89 095 кв. м, площ след промяната: 89 178 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05133.56.248: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Бяла, площ преди промяната: 
4376 кв. м, площ след промяната: 4636 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05133.61.108: 
за друг вид застрояване, собственост на Кмет-
ство с. Лом Черковна, площ преди промяната: 
210 325 кв. м, площ след промяната: 212 743 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05133.100.48: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Бяла, площ преди промяната: 
3116 кв. м, площ след промяната: 3103 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05133.100.65: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Бяла, площ преди промяната: 
1115 кв. м, площ след промяната: 1105 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05133.100.69: 
пасище, собственост на Кметство с. Лом Черковна, 
площ преди промяната: 23 815 кв. м, площ след 
промяната: 23 027 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05133.105.1: 
неизползвана нива (угар, орница), собственост 
на Църковно настоятелство – Л. Черковна, площ 
преди промяната: 15 000 кв. м, площ след про-
мяната: 14 894 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05133.105.2: 
неизползвана нива (угар, орница), собственост на 
Величка Христова Иванова, площ преди промяна-
та: 4296 кв. м, площ след промяната: 4236 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05133.105.3: 
неизползвана нива (угар, орница), собственост на 
Кметство с. Лом Черковна, площ преди промяната: 
32 594 кв. м, площ след промяната: 31 406 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР: 
поземлен имот с идентификатор 05133.20.89: 

площ: 1378 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Бяла;

поземлен имот с идентификатор 05133.105.249: 
площ: 2642 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Бяла.

V. С. Пет кладенци, EKATTE 55988, общи-
на Бяла, одобрени със Заповед № РД-18-1726 
от 17.10.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във: 

1. Нанасяне на нови обекти в КККР: 
поземлен имот с идентификатор 55988.17.200: 

площ: 62 кв. м, друг вид поземлен имот без оп-
ределено стопанско предназначение, няма данни 
за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 55988.2.72: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
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ственост на държавата, площ преди промяната: 
27 480 кв. м, площ след промяната: 27 659 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 55988.2.73: 
пасище, собственост на Община гр. Бяла, площ 
преди промяната: 11 454 кв. м, площ след про-
мяната: 11 852 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 55988.9.35: 
нива, собственост на „Кермит Агри“ – ООД, 
площ преди промяната: 23 103 кв. м, площ след 
промяната: 21 105 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 55988.9.36: 
овощна градина, собственост на „Кермит 
Агри“ – ООД, площ преди промяната: 6000 кв. м, 
площ след промяната: 5947 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 55988.9.41: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Бяла, площ преди промяната: 
5803 кв. м, площ след промяната: 5796 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 55988.9.44: 
пасище, собственост на Община Бяла, площ преди 
промяната: 64 113 кв. м, площ след промяната: 
63 965 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 55988.9.163: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Бяла, площ преди промяната: 
1992 кв. м, площ след промяната: 1991 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 55988.17.75: за 
местен път, собственост на Община Бяла, площ 
преди промяната: 817 кв. м, площ след промя-
ната: 783 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 55988.17.77: 
гробищен парк, собственост на Община Бяла, 
площ преди промяната: 5123 кв. м, площ след 
промяната: 5490 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 55988.17.107: 
пасище, собственост на Община Бяла, площ преди 
промяната: 35 877 кв. м, площ след промяната: 
36 000 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 55988.17.170: 
пасище, собственост на Община Бяла, площ пре-
ди промяната: 3500 кв. м, площ след промяната: 
3460 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 55988.17.181: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Бяла, площ преди промяната: 
4547 кв. м, площ след промяната: 4761 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 55988.17.182: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Бяла, площ преди промяната: 
2804 кв. м, площ след промяната: 2783 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 55988.17.189: 
пасище, собственост на Община Бяла, площ пре-
ди промяната: 5819 кв. м, площ след промяната: 
5825 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 55988.39.11: 
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ, 
площ преди промяната: 4304 кв. м, площ след 
промяната: 3682 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 55988.39.21: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Бяла, площ преди промяната: 
1381 кв. м, площ след промяната: 1392 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 55988.39.212: 
пасище, собственост на Община Бяла, площ пре-
ди промяната: 8510 кв. м, площ след промяната: 
8507 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването є в „Държавен вестник“ по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
административния съд по местонахождение на 
имотите.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

1934

ЗАПОВЕД № КД-14-27 
от 23 март 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявления вх. № 09-57560-28.04.2020 г., 
вх. № 09-54244-16.04.2020 г. и вх. № 09-54274-
16.04.2020 г. от СГКК – Велико Търново, и 
приложените към тях документи и материали, 
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 
от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създа-
ването и поддържането на кадастралната карта 
и кадастралните регистри, и за отстраняване на 
явна фактическа грешка одобрявам изменението 
в кадастралната карта и кадастралните регистри 
(КККР) на:

I. С. Балван, EKATTE 02364, община Ве-
лико Търново, одобрени със Заповед РД-18-619 
от 3.11.2017 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 02364.27.55: 

площ: 1986 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 02364.27.56: 
площ: 2708 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 02364.27.57: 
площ: 1059 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 02364.54.38: 
площ: 866 кв. м, пасище, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 02364.54.39: 
площ: 911 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 02364.55.43: 
площ: 2140 кв. м, пасище, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 02364.55.44: 
площ: 3519 кв. м, друг вид поземлен имот без 
определено стопанско предназначение, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 02364.91.19: 
площ: 398 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 02364.91.20: 
площ: 149 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:
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поземлен имот с идентификатор 02364.27.3: 
нива, собственост на „Био Вис“ – ООД, площ 
преди промяната: 23 297 кв. м, площ след про-
мяната: 23 091 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.27.42: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Христо Стоянов Георгиев, площ преди промяната: 
15 688 кв. м, площ след промяната: 15 459 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.27.47: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната: 
14 291 кв. м, площ след промяната: 13 603 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.27.48: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Асен Димов Недев, площ преди промяната: 
4000 кв. м, площ след промяната: 3881 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.27.49: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Петко Димов Недев, площ преди промяната: 
3999 кв. м, площ след промяната: 3873 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.27.50: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Петко Рачев Тодоров Владовски, площ преди 
промяната: 2900 кв. м, площ след промяната: 
2764 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.27.51: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Деню Василев Денев, площ преди промяната: 
3000 кв. м, площ след промяната: 2791 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.27.53: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Рачо Колев Бърнев, площ преди промяната: 
10 502 кв. м, площ след промяната: 9912 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.27.54: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната: 
2239 кв. м, площ след промяната: 1851 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.27.209: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата – МТС, площ преди промяната:  
93 914 кв. м, площ след промяната: 97 046 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.27.711: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 1782 кв. м, площ след промя-
ната: 1761 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.28.7: 
нива, собственост на Кина Панева Минчева, 
Пепа Георгиева Василева, Антоанета Георгиева 
Иванова и Йорданка Христева Димитрова, площ 
преди промяната: 19 198 кв. м, площ след про-
мяната: 18 998 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.30.21: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Основно у-ще „Св. Иван Рилски“, площ преди 
промяната: 106 559 кв. м, площ след промяната: 
106 459 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.33.62: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 735 кв. м, площ след промя-
ната: 706 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.34.3: 
нива, собственост на „Агротранс – Велико Търно-
во“ – ЕООД, площ преди промяната: 15 498 кв. м, 
площ след промяната: 15 441 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.34.66: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 734 кв. м, площ след промя-
ната: 589 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.36.342: 
дере, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 39 273 кв. м, площ след 
промяната: 39 199 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.37.350: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Община Велико Търново, площ преди промяната: 
2053 кв. м, площ след промяната: 1657 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.38.8: 
нива, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД, 
площ преди промяната: 19 947 кв. м, площ след 
промяната: 19 923 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.38.9: 
нива, собственост на Тодор Николов Коев, площ 
преди промяната: 19 998 кв. м, площ след про-
мяната: 19 817 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.38.10: 
нива, собственост на Аджер Есатова Джамбазова, 
площ преди промяната: 11 796 кв. м, площ след 
промяната: 11 580 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.38.12: 
нива, собственост на „Био Вис“ – ООД, площ 
преди промяната: 18 791 кв. м, площ след про-
мяната: 18 325 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.38.13: 
нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди 
промяната: 15 898 кв. м, площ след промяната: 
15 371 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.38.64: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 2237 кв. м, площ след промя-
ната: 2226 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.38.881: 
дере, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 17 856 кв. м, площ след 
промяната: 17 728 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.52.18: 
нива, собственост на Васил Денев Василев, площ 
преди промяната: 16 684 кв. м, площ след про-
мяната: 16 549 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.53.12: 
изоставена орна земя, собственост на Любомир 
Николов Андреев и Стоянка Николова Андреева, 
площ преди промяната: 9998 кв. м, площ след 
промяната: 9362 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.53.13: 
изоставена орна земя, собственост на „Елана Агро-
кредит“ – АД, площ преди промяната: 3503 кв. м, 
площ след промяната: 2810 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.53.14: 
ливада, собственост на Николай Александров 
Джелатов, площ преди промяната: 1301 кв. м, 
площ след промяната: 842 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.53.103: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 356 кв. м, площ след промя-
ната: 83 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.54.1: 
нива, собственост на Кера Стоянова Якимова, 
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площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след 
промяната: 3001 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.54.3: 
нива, собственост на Денчо Кънчев Кавалерски, 
площ преди промяната: 5300 кв. м, площ след 
промяната: 5299 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.54.31: 
пасище, ДПФ, площ преди промяната: 13 753 кв. м, 
площ след промяната: 5089 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.54.94: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 5616 кв. м, площ след промя-
ната: 4485 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.54.221: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 869 кв. м, площ след промя-
ната: 861 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.54.222: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Община Велико Търново, площ преди промяната: 
6989 кв. м, площ след промяната: 6933 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.54.882: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Община Велико Търново, площ преди промяната: 
2484 кв. м, площ след промяната: 1908 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.55.173: 
за местен път, собственост на Община Велико 
Търново, площ преди промяната: 29 828 кв. м, 
площ след промяната: 33 751 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.57.8: 
нива, собственост на „Агро Финанс“ – АДСИЦ, 
площ преди промяната: 16 497 кв. м, площ след 
промяната: 16 090 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.57.223: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 4052 кв. м, площ след промя-
ната: 4044 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.57.227: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 919 кв. м, площ след промя-
ната: 865 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.58.13: 
нива, собственост на Дончо Иванов Томов, площ 
преди промяната: 20 998 кв. м, площ след про-
мяната: 20 869 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.58.15: 
нива, собственост на Тодор Иванов Арнаудов, 
Румен Иванов Арнаудов и Маргаритка Стефанова 
Илиева, площ преди промяната: 10 899 кв. м, 
площ след промяната: 10 838 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.58.16: 
нива, собственост на Красимир Иванов Цонев, 
площ преди промяната: 10 798 кв. м, площ след 
промяната: 10 678 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.58.17: 
нива, собственост на „Сортови семена – Вар-
дим“ – ЕАД, площ преди промяната: 9598 кв. м, 
площ след промяната: 9449 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.58.18: 
нива, собственост на „Росагрофонд“ – ООД, 
площ преди промяната: 8697 кв. м, площ след 
промяната: 8546 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.58.19: 
нива, ДПФ, площ преди промяната: 8299 кв. м, 
площ след промяната: 8209 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.58.20: 
нива, собственост на Лили Христова Стоянова и 
Огнян Стоянов Стоянов, площ преди промяната: 
7199 кв. м, площ след промяната: 7099 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.58.21: 
нива, собственост на Радка Костадинова Симе-
онова, площ преди промяната: 3000 кв. м, площ 
след промяната: 2932 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.58.23: 
нива, собственост на „Адванс Терафонд“ –  
АДСИЦ, площ преди промяната: 5001 кв. м, площ 
след промяната: 4086 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.58.229: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 2834 кв. м, площ след промя-
ната: 2825 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.89.31: 
изоставена орна земя, собственост на Колю Бра-
танов Велев, площ преди промяната: 11 099 кв. м, 
площ след промяната: 11 086 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.251.29: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната: 
2930 кв. м, площ след промяната: 2854 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.71.21: 
пасище, собственост на Кметство, площ преди 
промяната: 226 945 кв. м, площ след промяната: 
226 781 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.80.8: 
пасище, собственост на „Омега Агро Инвест“ –  
ЕООД, площ преди промяната: 230 754 кв. м,  
площ след промяната: 230 129 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.255.30: 
за местен път, собственост на Община Велико 
Търново, площ преди промяната: 78 588 кв. м, 
площ след промяната: 79 377 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.96.7: 
пасище, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 22 729 кв. м, площ след 
промяната: 21 490 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.96.269: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 1388 кв. м, площ след промя-
ната: 1308 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.96.522: 
данни преди промяната: за селскостопански, 
горски, ведомствен път, собственост на Община 
Велико Търново, площ: 2746 кв. м, данни след 
промяната: за местен път, площ: 4088 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.101.3: 
пасище, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 9665 кв. м, площ след 
промяната: 9473 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.102.27: 
нива, собственост на Стефка Стефанова Геор-
гиева, площ преди промяната: 6999 кв. м, площ 
след промяната: 6810 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.102.28: 
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД, 
площ преди промяната: 1263 кв. м, площ след 
промяната: 1169 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 02364.102.283: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 4889 кв. м, площ след промя-
ната: 4877 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.254.23: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната:  
34 699 кв. м, площ след промяната: 34 434 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.254.24: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната:  
33 352 кв. м, площ след промяната: 33 258 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.254.569: 
за път от републиканската пътна мрежа, собстве-
ност на държавата – МТС, площ преди промяната: 
53 907 кв. м, площ след промяната: 54 729 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.83.10: 
пасище, ДПФ, площ преди промяната: 9314 кв. м, 
площ след промяната: 9039 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.90.4: 
нива, собственост на Русанка Тодорова Михова, 
площ преди промяната: 3999 кв. м, площ след 
промяната: 3961 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.90.5: 
нива, собственост на Колю Петров Маринчев, 
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след 
промяната: 2736 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.90.6: 
нива, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД, 
площ преди промяната: 3598 кв. м, площ след 
промяната: 2533 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.90.259: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 1500 кв. м, площ след промя-
ната: 1363 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.91.4: 
пасище, собственост на „Геопланпроект“ – ООД, 
площ преди промяната: 6999 кв. м, площ след 
промяната: 6989 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.91.15: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 2960 кв. м, площ след промя-
ната: 1313 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.91.99: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната:  
18 662 кв. м, площ след промяната: 18 539 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.92.1: 
пасище, собственост на Основно у-ще „Св. Иван 
Рилски“, площ преди промяната: 34 481 кв. м, 
площ след промяната: 34 248 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.92.96: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната:  
26 462 кв. м, площ след промяната: 25 302 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.92.417: 
за местен път, собственост на Община Велико 
Търново, площ преди промяната: 8564 кв. м, площ 
след промяната: 10 231 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.95.451: 
за местен път, собственост на Община Велико 

Търново, площ преди промяната: 8013 кв. м, площ 
след промяната: 7848 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02364.96.377: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата – МТС, площ преди промяната:  
92 246 кв. м, площ след промяната: 95 147 кв. м.

II. С. Церова кория, EKATTE 78428, община 
Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-
858 от 8.12.2017 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 78428.15.6: 
за друг вид производствен, складов обект, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
258 кв. м, площ след промяната: 204 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78428.16.7: 
нива, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 1333 кв. м, площ след 
промяната: 1174 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78428.116.6: 
за местен път, собственост на Община Велико 
Търново, площ преди промяната: 4126 кв. м, площ 
след промяната: 4378 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78428.117.8: 
дере, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 13 387 кв. м, площ след 
промяната: 13 348 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78428.9.7: па-
сище, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 3149 кв. м, площ след 
промяната: 3137 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78428.9.8: 
за местен път, собственост на Община Велико 
Търново, площ преди промяната: 769 кв. м, площ 
след промяната: 761 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78428.137.22: 
за местен път, собственост на Община Велико 
Търново, площ преди промяната: 39 941 кв. м, 
площ след промяната: 44 098 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78428.137.24: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ-
жение, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 10 483 кв. м, площ след 
промяната: 6418 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78428.138.10: 
пасище, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 3997 кв. м, площ след 
промяната: 3986 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78428.139.19: 
пасище, собственост на Община Велико Търно-
во, площ преди промяната: 333 кв. м, площ след 
промяната: 276 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78428.146.42: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 3806 кв. м, площ след промя-
ната: 3802 кв. м.

III. С. Миндя, EKATTE 48278, община Вели-
ко Търново, одобрени със Заповед № РД-18-714 
от 17.11.2017 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
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поземлен имот с идентификатор 48278.29.579: 
площ: 514 кв. м, за друг поземлен имот за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 48278.31.576: 
площ: 1129 кв. м, за друг поземлен имот за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 48278.31.577: 
площ: 152 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 48278.31.578: 
площ: 66 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 48278.150.78: 
площ: 658 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 48278.101.495: 
площ: 706 кв. м, за друг поземлен имот за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 48278.83.851: 
площ: 1139 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 48278.12.27: 
изоставена орна земя, собственост на Иван Сто-
янов Кабаков, площ преди промяната: 5455 кв. м, 
площ след промяната: 5208 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.12.33: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост 
на Кметство с. Миндя, площ преди промяната: 
299 кв. м, площ след промяната: 267 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.12.36: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата, площ преди промяната: 3832 кв. м, 
площ след промяната: 4122 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.12.37: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 157 кв. м, площ след промя-
ната: 147 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.29.28: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
15 180 кв. м, площ след промяната: 32 911 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.31.49: 
изоставена орна земя, собственост на Тодор Ива-
нов Койков, площ преди промяната: 1000 кв. м, 
площ след промяната: 976 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.31.50: 
изоставена орна земя, собственост на Петко Ива-
нов Григоров, площ преди промяната: 999 кв. м, 
площ след промяната: 945 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.31.51: 
изоставена орна земя, собственост на Цона Геор-
гиева Иванова, площ преди промяната: 1000 кв. м, 
площ след промяната: 923 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.31.52: 
изоставена орна земя, собственост на Иван Стоя-
нов Хвърлев, площ преди промяната: 2700 кв. м, 
площ след промяната: 2620 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.31.54: 
изоставена орна земя, собственост на Илия Илиев 
Пангаров, площ преди промяната: 5499 кв. м, 
площ след промяната: 5419 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.31.55: 
изоставена орна земя, собственост на Мария Или-

ева Славкова, площ преди промяната: 3602 кв. м, 
площ след промяната: 3586 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.31.57: 
изоставена орна земя, собственост на Цана Мин-
чева Стоянова, площ преди промяната: 3798 кв. м, 
площ след промяната: 3747 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.31.60: 
нива, собственост на Кметство с. Миндя, площ 
преди промяната: 1000 кв. м, площ след промя-
ната: 987 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.31.61: 
нива, собственост на Кметство с. Миндя, площ 
преди промяната: 1200 кв. м, площ след промя-
ната: 1191 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.31.94: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 2109 кв. м, площ след промя-
ната: 458 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.31.574: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 3584 кв. м, площ след промя-
ната: 3565 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.31.575: 
дере, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 16 067 кв. м, площ след 
промяната: 16 025 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.150.32: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 6562 кв. м, площ след промя-
ната: 5024 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.199.2: 
широколистна гора, собственост на Община Вели-
ко Търново, площ преди промяната: 60 673 кв. м, 
площ след промяната: 60 630 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.42.14: 
пасище, собственост на Кметство с. Миндя, 
площ преди промяната: 4639 кв. м, площ след 
промяната: 4061 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.42.534: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 3868 кв. м, площ след промя-
ната: 3769 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.42.592: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ-
жение, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 631 кв. м, площ след 
промяната: 395 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.43.4: 
нива, собственост на Цветан Асенов Цветанов, 
площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след 
промяната: 1808 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.43.23: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
13 949 кв. м, площ след промяната: 15 045 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.45.19: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост 
на Кметство с. Миндя, площ преди промяната: 
2249 кв. м, площ след промяната: 2211 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.45.90: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
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преди промяната: 1926 кв. м, площ след промя-
ната: 1882 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.46.95: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ-
жение, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 2393 кв. м, площ след 
промяната: 2361 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.100.182: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
28 220 кв. м, площ след промяната: 28 433 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.101.9: 
пасище, собственост на Димитър Стефанов Спа-
сов, площ преди промяната: 3471 кв. м, площ след 
промяната: 3409 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.101.10: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Община Велико Търново, площ преди промяната: 
25 676 кв. м, площ след промяната: 25 558 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.101.182: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
17 858 кв. м, площ след промяната: 17 333 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.108.1: 
изоставена орна земя, собственост на Павел 
Михайлов Кънчев и Никифор Савов Джуров, 
площ преди промяната: 10 999 кв. м, площ след 
промяната: 10 987 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.108.14: 
пасище, собственост на Кметство с. Миндя, 
площ преди промяната: 3879 кв. м, площ след 
промяната: 3819 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.108.76: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 2809 кв. м, площ след промя-
ната: 2790 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.59.10: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост 
на Кметство с. Миндя, площ преди промяната: 
13 804 кв. м, площ след промяната: 13 777 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.59.98: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 2054 кв. м, площ след промя-
ната: 2047 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.59.516: 
дере, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 13 420 кв. м, площ след 
промяната: 13 387 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.60.97: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 2114 кв. м, площ след промя-
ната: 1820 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.61.1: нива, 
собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД, 
площ преди промяната: 4199 кв. м, площ след 
промяната: 4181 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.62.17: 
пасище, собственост на Мария Василева Пенчева, 
площ преди промяната: 6965 кв. м, площ след 
промяната: 6760 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.62.512: 
за местен път, собственост на Община Велико 

Търново, площ преди промяната: 2566 кв. м, площ 
след промяната: 2655 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.63.101: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 1551 кв. м, площ след промя-
ната: 1544 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.64.1: 
нива, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 39 755 кв. м, площ след 
промяната: 39 737 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.81.4: 
нива, собственост на Кметство с. Миндя, площ 
преди промяната: 2972 кв. м, площ след промя-
ната: 2874 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48278.82.508: 
за местен път, собственост на Община Велико 
Търново, площ преди промяната: 24 686 кв. м, 
площ след промяната: 26 764 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 48278.150.33: 

площ: 16 554 кв. м, за път от републиканската 
пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 48278.64.501: 
площ: 2599 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Велико Търново.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването є в „Държавен вестник“ по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
административния съд по местонахождение на 
имотите.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

1935

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ  
НА ОБЛАСТ БУРГАС

ЗАПОВЕД № РД-09-10
от 26 март 2021 г.

На основание § 4к, ал. 6 от преходните и 
заключителните разпоредби на Закона за соб-
ствеността и ползването на земеделските земи, 
чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на 
Закона за собствеността и ползването на земе-
делските земи и протоколи от 20.05.2020 г. и 
15.07.2020 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от 
ППЗСПЗЗ, назначена съответно със Заповед 
№ РД-10-81 от 5.05.2020 г. и Заповед № РД-10-
123 от 14.07.2020 г. на областния управител на 
област Бургас, одобрявам плана на новообразу-
ваните имоти в М 1:1000 и регистъра към него 
на земеделски земи, предоставени за ползване 
на граждани въз основа на актовете по § 4 от 
ПЗРЗСПЗЗ за селищно образувание „XI шахта“, 
землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас, община 
Бургас, област Бургас, който е изложен в Центъра 
за административни услуги (ЦАУ) „Възраждане“ 
при Община Бургас. 

Заповедта да се разгласи чрез средствата за 
масово осведомяване, включително чрез два 
централни ежедневника, в интернет страницата 
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на областната администрация – Бургас, в интер-
нет страницата на Община Бургас, както и да се 
обяви на подходящи места с публичен достъп в 
сградите на Община Бургас и ЦАУ „Възраждане“. 

Жалби срещу одобрения план на новообразу-
ваните имоти и регистъра към него могат да се 
подават от заинтересуваните лица чрез област-
ния управител на област Бургас пред Районния 
съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването 
на заповедта в „Държавен вестник“. 

Областен управител:  
В. Чолаков

2054

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 533 
от 25 март 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общин-
ският съвет – Велико Търново, реши:

1. Открива процедура за приватизация на 
общински нежилищeн имот със стопанско пред-
назначение, представляващ: „Незастроен УПИ I –  
„за обслужващи дейности“, от кв. 9 по плана на 
с. Вонеща вода“, собственост на Община Велико 
Търново.

2. Забранява извършването на разпоредител-
ни сделки с имота, сключването на договори с 
предмет имота по т. 1: за придобиване дялово 
участие, за наем, за съвместна дейност, за кре-
дит, за обезпечаване на вземания и поемане на 
менителнични задължения, освен с разрешение 
на общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за привати-
зация да подготви и осъществи приватизационната 
сделка за имота по установения от закона ред и 
приетите решения от общинския съвет.

Председател:  
В. Спирдонов

2081

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

РЕШЕНИЕ № 42 
от 25 февруари 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с 
ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, 
т. 2, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от 
ЗПСК Общинският съвет – Пазарджик, реши:

І. Дава съгласие за откриване на процедура 
за продажба по реда на Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол на общински 
нежилищен имот, невключен в имуществото 
на общински търговски дружества, който се 
използва за стопански цели, а именно: поземлен 
имот с идентификатор 55155.506.1417 по кадас-
тралната карта и кадастралните регистри на гр. 
Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97 
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на 
АГКК – София, последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в КККР, 
адрес на поземления имот: Пазарджик, п.к. 4400, 
ул. Цанко Церковски № 1, площ: 1246 кв. м, 
трайно предназначение на територията: урбани-

зирана, начин на трайно ползване: за търговски 
обект, комплекс, предходен идентификатор: 
55155.506.924, номер по предходен план: 683, 
квартал: 129, парцел IX-1417, търговия и услуги, 
съседи: 55155.506.1416, 55155.506.925, 55155.506.918, 
55155.506.919, 55155.506.920, ведно с постро-
ените в него сгради: сграда с идентификатор 
55155.506.1417.1, застроена площ: 330 кв. м, ед-
ноетажна масивна сграда, покрита с ламарина, 
построена през 1979 г., брой надземни етажи: 1, 
брой подземни етажи: няма данни, брой самос-
тоятелни обекти в сградата: няма данни, пред-
назначение: друг вид производствена, складова, 
инфраструктурна сграда; сграда с идентифика-
тор 55155.506.1417.2, застроена площ: 33 кв. м, 
едноетажна полумасивна сграда, построена през 
1979 г., брой надземни етажи: 1, брой подземни 
етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти 
в сградата: няма данни, предназначение: сел-
скостопанска сграда; сграда с идентификатор 
55155.506.1417.3, застроена площ: 36 кв. м, ед-
ноетажна полумасивна сграда, построена през 
1979 г., брой надземни етажи: 1, брой подземни 
етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в 
сградата: няма данни, предназначение: складова 
база, склад, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 5841/27.10.2020 г., вписан в дв. 
вх. рег. под № 7142/2.11.2020 г., том 25, акт № 132 
в Агенцията по вписванията – Служба по впис-
ванията – Пазарджик.

ІІ. Овластява кмета на общината да проведе 
процедурите по реда на чл. 2 от Наредбата за 
възлагане извършването на дейности, свързани с 
подготовката за приватизация или със следприва-
тизационния контрол, включително процесуално 
представителство, или на дейности, свързани с 
функциите по Закона за публичните предпри-
ятия, приета с ПМС № 121 от 29.06.2018 г., за 
възлагане извършването на дейности, свързани с 
подготовката за приватизация или със следприва-
тизационния контрол, включително процесуално 
представителство, както и да подпише съответ-
ните договори за възлагането на тези дейности. 

ІІІ. Определя кмета на общината да удосто-
вери верността на информацията, съдържаща се 
в анализите за правното състояние на обектите 
за приватизация.

Председател:  
Х. Харалампиев

2089

ОБЩИНА РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 429 
 от 25 март 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, 
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, 
чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете 
и конкурсите Общинският съвет – Русе, реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг 
с явно наддаване на застроен поземлен имот с 
идентификатор 63427.7.552 по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на гр. Русе с адрес: Русе, 
ул. Рига № 24, с площ 242 кв. м, с трайно предназ-
начение на територията: урбанизирана, с начин на 
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трайно ползване: комплексно застрояване, ведно 
с построената в него сграда с идентификатор 
63427.7.552.1, със застроена площ 110 кв. м, брой 
етажи: 1, с предназначение: сграда за търговия, 
предмет на АОС № 9855 от 16.10.2020 г.

2. Утвърждава тръжната документация (при-
ложение № 4) при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 84 159 лв. без ДДС;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв.; 
2.3. депозит за участие в търга – 5000 лв., който 

се внася в срок до 17 работни дни от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вест-
ник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в 
тръжната документация;

2.4. начин на плащане – предложената цена 
от купувача се заплаща изцяло до деня на под-
писване на договора за продажба.

Тръжната документация се закупува в цен-
търа за административни услуги и информация 
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и 
обществени поръчки“, пл. Свобода № 6. Цената 
на тръжната документация е 250 лв. и се заплаща 
в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, 
по сметка: BG96IORT73798400080000, банков 
код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000, „Ин-
вестбанк“ – АД, клон Русе, в центъра за адми-
нистративни услуги и информация.

3. Срок за закупуване на тръжна документа-
ция – до 15 работни дни считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“.

4. Срок за подаване на предложения за участие 
в търга – до 20 работни дни считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки 
работен ден след закупуване на тръжни книжа 
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 20-ия 
работен ден вкл. от датата на обнародване на 
решението в „Държавен вестник“.

6. Търгът да се проведе на 23-тия работен ден 
от датата на обнародване на решението в „Дър-
жавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на 
третия етаж на Община Русе, пл. Свобода № 6.

7. Определя комисия в състав от 7 члено-
ве – четирима общински съветници и трима от 
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20 
от Наредбата за устройство и работа на органите 
за приватизация и следприватизационен контрол, 
която да организира и проведе търга.

8. Всеки член на тръжната комисия да получи 
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв. 
плюс по 10 лв. на час съобразно продължител-
ността на търга.

9. Възлага на Комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол да определи спе-
челилия търга участник.

10. Възлага на кмета на община Русе да осво-
боди депозитите на неспечелилите участници в 
търга, да издаде заповед за спечелилия търга 
участник и да сключи приватизационен договор 
за покупко-продажба с него.

11. При непровеждане на търга да се проведе 
повторен търг 17 работни дни след първата дата 
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

Председател:  
И. Пазарджиев

2139

16м. – Министърът на правосъдието на ос-
нование чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната 
власт обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от 
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ (актуализи-
ран по чл. 402, ал. 1 и 2) за съдебния район на 
Окръжния и Административния съд – Габрово, 

за 2021 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“

1.1.  Криминалистични експертизи на писмени 
доказателства

Валентин Тодоров Иванов – Средно професио-
нално-техническо училище, представена служебна 
бележка от ОД на МВР – Габрово, за заемане на 
длъжност в „Научно-техническа лаборатория“ 
при ОД на МВР – Габрово, и удостоверение за 
завършен курс по „Криминастически изследва-
ния“, въз основа на който може да се извършва 
почерк-експертизи, назначени по наказателни и 
граждански дела.

1.3. Съдебно-балистични експертизи
Николай Колев Николов – висше образова-

ние, специалност „Охрана на обществения ред 
и осигуряване на безопасно движение по пъти-
щата“, допълнителна квалификация: взривно 
дело, оръжеен майстор, инструктор по стрелкова 
подготовка, ловно стопанство.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп 
и трупни части

Янко Георгиев Колев – висше образование, 
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение 
за квалификация по „Съдебномедицинска иден-
тификация на личността по костни останки и 
зъбен статус“, удостоверение за квалификация 
по „Автомобилен травматизъм – медицински и 
деонтологични проблеми“.

Станислав Рачев Рачев – висше образование, 
специалност „Медицина“, диплома за призната спе-
циалност „Патологоанатомия с цитопатология“, 
диплома за магистър по специалност „Право“.

2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи 
лица

Янко Георгиев Колев – висше образование, 
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение 
за квалификация по „Съдебномедицинска иден-
тификация на личността по костни останки и 
зъбен статус“, удостоверение за квалификация 
по „Автомобилен травматизъм – медицински и 
деонтологични проблеми“.

Станислав Рачев Рачев – висше образование, 
специалност „Медицина“, диплома за призната спе-
циалност „Патологоанатомия с цитопатология“, 
диплома за магистър по специалност „Право“.

Младен Колев Пенчев – висше образование, 
специалност „Медицина“ – вътрешни болести.

Николай Михаилов Влаев – висше образова-
ние, специалност „Медицина“ – нервни болести.

2.3. Съдебномедицинска експертиза на вещест-
вени доказателства

Янко Георгиев Колев – висше образование, 
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение 
за квалификация по „Съдебномедицинска иден-
тификация на личността по костни останки и 
зъбен статус“, удостоверение за квалификация 
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по „Автомобилен травматизъм – медицински и 
деонтологични проблеми“.

Станислав Рачев Рачев – висше образование, 
специалност „Медицина“, диплома за призната спе-
циалност „Патологоанатомия с цитопатология“, 
диплома за магистър по специалност „Право“.

Младен Колев Пенчев – висше образование, 
специалност „Медицина“ – вътрешни болести.

Николай Михаилов Влаев – висше образова-
ние, специалност „Медицина“ – нервни болести.

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална би-
ология“, квалификация – биохимик – клиничен 
химик.

2.4. Съдебномедицинска експертиза по мате-
риали на досъдебното и съдебното производство

Янко Георгиев Колев – висше образование, 
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение 
за квалификация по „Съдебномедицинска иден-
тификация на личността по костни останки и 
зъбен статус“, удостоверение за квалификация 
по „Автомобилен травматизъм – медицински и 
деонтологични проблеми“.

Станислав Рачев Рачев – висше образование, 
специалност „Медицина“, диплома за призната спе-
циалност „Патологоанатомия с цитопатология“, 
диплома за магистър по специалност „Право“.

Младен Колев Пенчев – висше образование, 
специалност „Медицина“ – вътрешни болести.

Николай Михаилов Влаев – висше образова-
ние, специалност „Медицина“ – нервни болести.

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална 
биология“, квалификация – биохимик – клини-
чен химик.

2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно 
здраве

Янко Георгиев Колев – висше образование, 
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение 
за квалификация по „Съдебномедицинска иден-
тификация на личността по костни останки и 
зъбен статус“, удостоверение за квалификация 
по „Автомобилен травматизъм – медицински и 
деонтологични проблеми“.

Станислав Рачев Рачев – висше образование, 
специалност „Медицина“, диплома за призната спе-
циалност „Патологоанатомия с цитопатология“, 
диплома за магистър по специалност „Право“.

Младен Колев Пенчев – висше образование, 
специалност „Медицина“ – вътрешни болести.

Николай Михаилов Влаев – висше образова-
ние, специалност „Медицина“ – нервни болести.

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална би-
ология“, квалификация – биохимик – клиничен 
химик.

2.6. Съдебномедицински експертизи за иден-
тификация на човека

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална би-
ология“, квалификация – биохимик – клиничен 
химик.

Янко Георгиев Колев – висше образование, 
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение 
за квалификация по „Съдебномедицинска иден-
тификация на личността по костни останки и 
зъбен статус“, удостоверение за квалификация 
по „Автомобилен травматизъм – медицински и 
деонтологични проблеми“.

Николай Гинчев Тюфекчиев – висше образова-
ние, специалност „Биохимия и микробиология“, 
квалификация – биохимик – микробиолог със 
специализация вирусология.

Борис Петров Шахов – висше образование, 
специалност „Молекулярна биология“, специа-
лизация „Микробиология“.

2.7. Съдебномедицинска експертиза за уста-
новяване на родителския произход

Николай Гинчев Тюфекчиев – висше образова-
ние, специалност „Биохимия и микробиология“, 
квалификация – биохимик-микробиолог със 
специализация вирусология.

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална би-
ология“, квалификация – биохимик – клиничен 
химик.

Борис Петров Шахов – висше образование, 
специалност „Молекулярна биология“, специа-
лизация „Микробиология“.

3.  Клас  „Съдебна  експертиза  на  психичното 
състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Любомир Димитров Трифонов – висше обра-

зование, специалност „Медицина“ – психиатрия, 
специалност „Нервни болести“, магистратура 
специалност „Стопанско управление (Здравен 
мениджмънт)“.

Райна Досева Петрова – висше образование, 
специалност „Медицина“ – психиатрия, сертифи-
кат, удостоверяващ преминато обучение на тема 
„Съдебно-психиатрична и съдебно-психологична 
експертиза“.

3.2. Съдебно-психологична експертиза
Димитър Серафимов Серафимов – висше 

образование, специалност „Клинична психоло-
гия“ и специалност „Философия“, сертификат за 
едноседмичен курс „Анализ на мотивациите и 
механизмите на обществено опасното поведение в 
съдебно-психологичната експертиза“, удостовере-
тие по „Позитивна психотерапия“, удостоверение 
за завършен курс за работа с теста на Векслер 
за интелигентност при деца – HAWIK–R-1983.

Станислава Маринова Савова – висше образо-
вание, специалност „Психология“, специализация 
„Социална психология“.

Росица Иванова Чернева-Тодорова – висше 
образование, специалност „Психология“, удосто-
верние за допълнително обучение „Психолого-
педагогическа диагностика на деца и ученици със 
специални образователни потребности“, детски 
психолог, свидетелство за професионална квали-
фикация „Ресурсен учител“.

3.3. Съдебна психолого-психиатрична екс-
пертиза

Донка Иванова Господинова – висше образо-
вание, специалност „Медицина“ – психиатрия.

Сюзан Месру Садъкова-Томева – висше обра-
зование, специалност „Медицина“ – психиатрия, 
квалификация „Здравен мениджмънт“.

Николай Стоянов Дойчев – висше обра-
зование, специалност „Педагог“, специалност 
„Медицинска психология и педагогическа реха-
билитация“, сертификат, удостоверяващ преми-
нато обучение на тема „Съдебно-психиатрична 
и съдебно-психологична експертиза“.

Мирослава Мариянова Касамакова – висше 
образование, специалност „Психология“.



СТР.  94  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 29

Росица Иванова Чернева-Тодорова – висше 
образование, специалност „Психология“, удосто-
верние за допълнително обучение „Психолого-
педагогическа диагностика на деца и ученици със 
специални образователни потребности“, детски 
психолог, свидетелство за професионална квали-
фикация „Ресурсен учител“.

3.4. Съдебна експертиза на психичното със-
тояние по писмени данни

Станислава Маринова Савова – висше образо-
вание, специалност „Психология“, специализация 
„Социална психология“.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза 
Вержиния Стоянова Ангелова – висше обра-

зование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Дарина Василева Пенчева – висше образо-

вание, специалност „Счетоводна отчетност“, 
свидетелство за специализация по „Стопанско 
управление на промишлени системи“.

Елена Савчева Трифонова – висше образова-
ние, специалност „Счетоводна отчетност“.

Мариана Тачева Ганчева – висше образование, 
специалност „Икономика и управление на индус-
трията“, магистър по специалност „Счетоводство 
на нефинансовите предприятия“, сертификат за 
квалификация „Експерт по съдебно-счетоводни 
и финансово-ценови експертизи“.

Мария Милоева Тачева – висше образование, 
специалност „Счетоводна отчетност“, сертификат 
за експерт-оценител „Финансово-икономически 
анализи на фирмата и изготвяне на бизнес план“, 
сертификат за експерт-оценител на инвестицио-
нен проект „Инвестиционен проект. Оценка на 
инвестиционен проект“.

Николина Минкова Бабарова – висше обра-
зование, специалност „Счетоводна отчетност“, 
следдипломна квалификация „Мениджмънт и 
стопански бизнес“.

Стефка Иванова Чукурова – висше образова-
ние, специалност „Счетоводна отчетност“.

Христо Недялков Христов – висше образова-
ние, специалност „Счетоводна отчетност“.

Цецка Христова Мечкова – висше образова-
ние, специалност „Икономика и организация на 
вътрешната търговия“.

Юлияна Георгиева Стефанова – висше обра-
зование, специалност „Счетоводна отчетност“.

Веселин Генов Василев – средно образование, 
специалност „Икономика, планиране и отчетност 
на селското стопанство“, сертификат за експерт-
оценител на земеделски земи, сертификат за екс-
перт-оценител на недвижими имоти, сертификат 
за експерт-оценител на машини и съоръжения, 
активи – движимо имущество.

Георги Димитров Георгиев – висше обра-
зование, специалност „Счетоводна отчетност“, 
сертификат за експерт-оценител на машини и 
съоръжения, активи – движимо имущество.

Моника Тотева Тотева – висше образование, 
специалност „Финанси“, свидетелство за профе-
сионална квалификация по специалност „Съдебни 
експертизи“.

Ради Пенков Гечев – висше образование, спе-
циалност „Счетоводна отчетност“.

Донка Маринова Атанасова – висше образо-
вание, специалност „Социално и застрахователно 
дело“, сертификат „Експерт по финансово-счето-
водни проблеми“.

Теодора Цанева Петкова – висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“.

Петя Цвяткова Рачева-Иванова – висше обра-
зование, специалност „Кооперативно дело“, сер-
тификат за участие в семинар на тема „Актуални 
въпроси по данъчното законодателство. Закон за 
ДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ. Облагане на туристиче-
ските услуги, предоставяни от хотелиери и туро-
ператори“, сертификат за участие в семинар на 
тема „Предизвикателствата на Европейския съюз 
и счетоводното и данъчно отчитане в Република 
България след 1 януари 2007 г.“, сертификат за 
участие в семинар на тема „Технология за на-
маляване на данъците“, сертификат за участие 
в обучение на тема „Международни счетоводни 
стандарти“.

Георги Иванов Капев – висше образование, 
икономист.

Ивелина Георгиева Кръстинкова – висше 
образование, специалност „Финанси и банково 
дело“ – бакалавър, специалност „Счетоводство и 
контрол“ – магистър.

Радка Лазарова Михова – висше образование, 
специалност „Икономика на промишлеността“, 
сертификат „Вътрешен одитор в публичния сек-
тор“, удостоверение за преминат курс „Управление, 
контрол и одит на средствата от Европейския 
съюз“.

Диана Иванова Колева – висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“, професи-
онална квалификация „Счетоводна отчетност“, 
„Счетоводство и контрол“, сертификат за обуче-
ние по „Международни счетоводни стандарти“, 
удостоверение за медиатор.

Катя Недева Денева – висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“.

Ивелина Стефкова Цонева – висше образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“.

Ваня Кънчева Кунева – висше образование, 
специалист „Икономика на промишлеността“.

Десислава Димитрова Русчева – висше образо-
вание, специалност „Икономика на търговията“.

Мирослава Митева Илиева – висше образова-
ние, Висш икономически институт, специалност 
„Машинна обработка“, квалификация „Иконо-
мист-организатор“.

Мария Христова Атанасова – висше образо-
вание, специалност „Финанси и кредит“.

Станчо Дончев Мечев – висше образование, 
специалност „Счетоводна отчетност“.

Янко Стоянов Вълчев – висше образование, 
специалност „Прогнозиране и планиране на 
икономически системи“, специалност „Право“.

Ирина Пенчева Цвяткова – висше образование, 
специалност „Икономика на промишлеността“.

Вяра Иванова Илиева – висше образование, 
специалност „Аграрна икономика“, втора специ-
алност „Финанси“.

Милена Николаева Козарева – висше образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“ и 
специалност „Компютърни системи и технологии“.

Емилия Христова Данчева – висше образова-
ние, специалност „Икономика и управление на 
индустрията“, свидетелство за професионална 
квалификация по специалност „Счетоводство и 
контрол“.

Весела Недева Михова – висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“, професи-
онална квалификация „Икономист-счетоводител“.

Станимира Ганчева Крумова – висше обра-
зование, специалност „Счетоводство и контрол“, 
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професионална квалификация „Икономист-
счетоводител“, специализация „Организация и 
технология на счетоводството в нефинансовите 
предприятия“, сертификат за участие в курс за 
обучение на тема „Международни счетоводни 
стандарти“. 

Иван Енчев Иванов – висше образование, спе-
циалност „Икономика на индустрията“, професио-
нална квалификация „Икономист – индустриално 
производство“, специализация „Производствен 
мениджмънт“, свидетелство за професионална 
квалификация по специалността „Финансово-
ревизионен контрол“, свидетелство за професи-
онална квалификация по специалност „Съдебни 
експертизи“.

Теодора Недялкова Славова – висше образо-
вание, специалност „Финанси“, професионална 
квалификация „Икономист“.

Марияна Тонева Банчева – висше образование, 
специалност „Стопанско управление“, профе-
сионална квалификация „Икономист“, лиценз 
за оценка на цели държавни и общински пред-
приятия, преобразувани или непреобразувани в 
търговски дружества.

Богданка Георгиева Александрова – висше об-
разование, специалност „Счетоводна отчетност“, 
допълнителна квалификация „Вътрешен одитор 
в публичния сектор“. 

Румяна Стефанова Цонева – висше образо-
вание, степен „Магистър“, специалност „Счето-
водство и контрол“, допълнителна квалификация 
„Подготовка, възлагане и изпълнение на общест-
вени поръчки“. 

Красимир Ангелов Митев – висше образова-
ние, специалност „Икономист по промишленост-
та“, допълнителна квалификация „Стопанско 
управление на промишлени системи“. 

Даниела Цветанова Иванова – висше образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“. 

Теодора Георгиева Бочукова – висше образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“, 
допълнителна квалификация „Икономист-сче-
товодител“. 

Красимира Цанева Цанева – висше образо-
вание, степен „Магистър“, специалност „Счето-
водство и контрол“, допълнителна квалификация 
„Съдебни ексретизи“. 

Евгения Петрова Колева – висше образование, 
степен „бакалавър“ – специалност „Финанси“, 
и степен „магистър“ – специалност „Финансов 
мениджмънт“.

Людмил Митев Недялков – висше икономи-
ческо образование, специалност „Счетоводство и 
контрол“; допълнителна квалификация „Здравна 
икономика“, „Оценител на търговски предприятия 
и вземания“.

Йорданка Петрова Данкова – висше икономи-
ческо образование, специалност „Финанси“, до-
пълнителна квалификация „Оценител недвижими 
имоти“ и „Оценител на търговски предприятия 
и вземания“.

Мария Борисова Колева – висше икономическо 
образование, образователно-квалификационна 
степен „бакалавър“, специалност „Търговия и 
маркетинг“, професионална квалификация „ико-
номист“.

4.2. Съдебна финансово-икономическа екс-
пертиза

Марко Минчев Пенев – висше образование, 
специалност „Счетоводна отчетност“.

Димитър Върбанов Митев – висше образова-
ние, специалност „Финанси и кредит“, сертификат 
за експерт „Финансово-икономически анализ 
на фирмата и изготвяне на бизнес план. Видове 
фондови борси, борси и борсови операции, анализ 
и оценка на ценни книжа“, сертификат за учас-
тие в програма „Обучение на счетоводители по 
Международни счетоводни стандарти“.

Димитър Иванов Кинчев – висше образование, 
специалност „Икономика на промишлеността“.

Румяна Пантелеева Савчева – висше обра-
зование, специалност „Икономика на промиш-
леността“.

Никола Георгиев Корназов – висше образо-
вание, специалност „Икономика на търговията“.

Ваня Кънчева Кунева – висше образование, 
специалист „Икономика на промишлеността“.

Десислава Димитрова Русчева – висше образо-
вание, специалност „Икономика на търговията“.

Йовелина Христофорова Енева – висше об-
разование, специалност „Финанси“ – бакалавър, 
специалност „Стопанско управление“ – магистър.

Мирослава Митева Илиева – висше образова-
ние, Висш икономически институт, специалност 
„Машинна обработка“, квалификация „Иконо-
мист-организатор“.

Мария Христова Атанасова – висше образо-
вание, специалност „Финанси и кредит“.

Станчо Дончев Мечев – висше образование, 
специалност „Счетоводна отчетност“.

Янко Стоянов Вълчев – висше образование, 
специалност „Прогнозиране и планиране на 
икономически системи“, специалност „Право“.

Вяра Иванова Илиева – висше образование, 
специалност „Аграрна икономика“, втора специ-
алност „Финанси“.

Йордан Иванов Камбуров – висше образова-
ние, специалност „Финанси и кредит“, свидетел-
ство за професионална квалификация „Финансов 
мениджър“.

Виолета Стефанова Стоянова – висше обра-
зование, специалност „Финансово, кредитно и 
застрахователно дело“.

Румяна Стефанова Митева – висше образова-
ние, специалност „Икономика на кооперации“, 
удостоверение за професионална квалификация 
„Компютърна грамотност“.

Тодор Русев Кръстев – висше образование, 
специалност „Икономика и управление на сел-
ското стопанство“, сертификат за оценка на 
недвижими имоти.

Цоньо Колев Гичев – висше образование, спе-
циалност „Застрахователно дело“, социално дело.

Емилия Христова Данчева – висше образова-
ние, специалност „Икономика и управление на 
индустрията“, свидетелство за професионална 
квалификация по специалност „Счетоводство и 
контрол“.

Георги Колев Колев – висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“.

Иван Енчев Иванов – висше образование, спе-
циалност „Икономика на индустрията“, професио-
нална квалификация „Икономист – индустриално 
производство“, специализация „Производствен 
мениджмънт“, свидетелство за професионална 
квалификация по специалността „Финансово-
ревизионен контрол“, свидетелство за професи-
онална квалификация по специалност „Съдебни 
експертизи“.
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Теодора Недялкова Славова – висше образо-
вание, специалност „Финанси“, професионална 
квалификация „Икономист“.

Стилияна Иванова Събева-Тинчева – висше 
образование, специалност „Организация на про-
изводството и управление на промишлеността“, 
специализация „Икономика, организация и уп-
равление на промишлеността“.

Филип Иванов Чипев – висше образование, 
специалност „Управление на стопанските дей-
ности – промишленост“.

Красимир Николов Халачев – висше образо-
вание, специалност „Финанси и кредит“, свиде-
телство за специализация „Трудово право“.

Богданка Георгиева Александрова – висше об-
разование, специалност „Счетоводна отчетност“, 
допълнителна квалификация „Вътрешен одитор 
в публичния сектор“. 

Красимир Ангелов Митев – висше образова-
ние, специалност „Икономист по промишленост-
та“, допълнителна квалификация „Стопанско 
управление на промишлени системи“. 

Людмил Митев Недялков – висше икономи-
ческо образование, специалност „Счетоводство и 
контрол“; допълнителна квалификация „Здравна 
икономика“, „Оценител на търговски предприятия 
и вземания“.

Йорданка Петрова Данкова – висше иконо-
мическо образование, специалност „Финаси“, до-
пълнителна квалификация „Оценител недвижими 
имоти“ и „Оценител на търговски предприятия 
и вземания“.

Илия Асенов Георгиев – висше образование, 
специалност „Инженер-лесовъд“, допълнителна 
квалификация „Машинен техник“, „Вътрешен 
одитор“, „Одитор“.

Мария Борисова Колева – висше икономическо 
образование, образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър“, специалност „Търговия 
и маркетинг“, професионална квалификация 
„икономист“.

4.3. Съдебно-стокова експертиза
Стефка Иванова Харитонова-Пандова – ви-

сше образование, специалност „Селскостопан-
ска техника“, удостоверение за професионална 
квалификация „Оценка на недвижими имоти“, 
лиценз за оценка на цели държавни и общински 
предприятия, преобразувани или непреобразува-
ни в търговски дружества, лиценз за оценка на 
машини и съоръжения, сертификат за квалифи-
кация – оценител на земеделски земи.

Деян Ганчев Денчев – висше образование, спе-
циалност „Селскостопанска техника“, сертификат 
за експерт-оценител на машини и съоръжения, 
сертификат за автоексперт-оценител автотехни-
ческа експертиза – проблеми, методика, пазарна 
стойност, лиценз за оценка на машини и съоръ-
жения, сертификат за „Съдебен експерт-оценител 
на оборотни и дълготрайни активи“.

Румен Георгиев Георгиев – висше образова-
ние, специалност „Индустриален мениджмънт“, 
лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз 
за оценка на машини и съоръжения, лиценз за 
оценка на земеделски земи, подобренията и на-
сажденията върху тях.

Милка Иванова Ганчева – висше образование, 
икономист по строителството, лиценз за оценка 
на недвижими имоти, удостоверение за оценка 
на земеделски земи.

Тинка Крумова Доскова – висше образование, 
специалност „Предприемачество и мениджмънт“, 
лиценз за оценка на недвижими имоти.

Радинка Вълова Гергова – висше образование, 
специалност „Икономика – Бизнес администра-
ция“, лиценз за оценка на недвижими имоти и 
земеделски земи.

Дончо Стефанов Петров – завършено средно 
специално образование – професионална гим-
назия по селско стопанство, специалност „Рас-
тениевъдство“; лиценз за оценка на недвижими 
имоти и земеделски земи. 

Цона Георгиева Христова – висше образова-
ние, специалност „Икономист по строителство“ 
сертификат за оценка на недвижими имоти, 
сертификат за оценка на търговски предприятия 
и вземания, удостоверение за оценка на земе-
делски земи.

Росица Георгиева Донева – висше образование, 
специалност „Прецизно машиностроене и уредо-
строене“, сертификат за оценка на недвижими 
имоти и земеделски земи, сертификат за оценка 
на машини и съоръжения, активи.

Тодор Русев Кръстев – висше образование, 
специалност „Икономика и управление на сел-
ското стопанство“, сертификат за оценка на 
недвижими имоти.

Пламен Христов Христов – висше образова-
ние, специалност „Геодезия, фотограметрия и 
картография“, лиценз за оценка на недвижими 
имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски 
земи, подобренията и насажденията върху тях, 
лиценз да извършва технически дейности при 
прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците 
за тяхното прилагане. 

Радослав Христов Глухов – висше образование, 
сертификат за оценителска правоспособност за 
оценка на недвижими имоти.

Теодора Пенчева Гълъбарова – висше обра-
зование, специалност „Стопанско управление“, 
сертификат за оценка на недвижими имоти, сер-
тификат за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения, сертификат за оценка на машини 
и съоръжения.

Росица Йонкова Николова – висше образова-
ние, специалност „ЕСЕО“, сертификат за оценка 
на недвижими имоти.

Николай Христов Козарев – висше образо-
вание, доктор, eлектроинженер, оценител на 
недвижими имоти, на машини и съоръжения, 
оценител на земеделски земи, подобренията и 
насажденията върху тях.

Йорданка Петрова Данкова – висше икономи-
ческо образование, специалност „Финанси“, до-
пълнителна квалификация: „Оценител недвижими 
имоти“ и „Оценител на търговски предприятия 
и вземания“.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-
тизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Алекси Атанасов Чиликов – висше образо-

вание, специалност „Механично уредостроене“, 
лиценз за оценка на машини и съоръжения 
в сферата на машиностроенето, специалното 
производство, приборите и средствата за авто-
матизация, електронната промишленост, леката 
и тежката промишленост, лиценз за оценка на 
права на интелектуална и индустриална собстве-
ност и други фактически отношения.
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Гатьо Рачев Гатев – висше образование, 
специалност „Ел. обзавеждане и автоматика на 
промишлеността“.

Георги Симеонов Щебунаев – висше образо-
вание, специалност „Механично уредостроене“, 
сертификат за експерт-оценител на машини и 
съоръжения, активи.

Йордан Симеонов Йорданов – висше обра-
зование, специалност „Електронна техника“, 
лиценз за оценка на машини и съоръжения в 
сферата на електротехническата и електронната 
промишленост, машиностроителната и метало-
обработващата промишленост.

Красимир Маринов Иванов – висше обра-
зование, специалност „Електроенергетика“, 
свидетелство за научно звание – доцент по 
научната специалност „Електрически мрежи 
и системи“, удостоверение за присъдена пълна 
проектантска правоспособност при КИИП, по 
част „Електрическа“.

Михаил Стефанов Станев – висше образова-
ние, специалност „Технология на машинострое-
нето“, лиценз за оценка на машини и съоръжения 
в сферата на машиностроителната и металооб-
работващата промишленост.

Николай Ганчев Ганчев – висше образование, 
специалност „Хидро- и пневмотехника“, лиценз 
за оценка на машини и съоръжения.

Николай Христов Козарев – висше образо-
вание, доктор, eлектроинженер, оценител на 
недвижими имоти, на машини и съоръжения, 
оценител на земеделски земи, подобренията и 
насажденията върху тях.

Първан Йорданов Илиев – висше образование, 
специалност „Технология на машиностроенето“, 
лиценз за оценка на машини и съоръжения в 
сферата на машиностроенето и металообработ-
ването и хранително-вкусовата промишленост.

Цветан Любомиров Цонев – висше образова-
ние, специалност „ЕТМЕ“.

Генко Тодоров Иванов – висше образование, 
специалност „Двигатели с вътрешно горене“, 
лиценз за оценка на машини и съоръжения.

Катя Костова Колева – висше образование, 
специалност „Механично уредостроене“, серти-
фикат за експерт-оценител на недвижими имоти 
и земеделски земи, сертификат за автоексперт-
оценител.

Иван Стефанов Иванов – висше образование, 
специалност „Механично уредостроене“, удосто-
верение за ограничена проектантска правоспо-
собност при КИИП по част „Електрическа“ и 
„Автоматизация и КИП“, удостоверение за ре-
гистрация в КИИП към секция „Електротехника, 
автоматика и съобщителна техника“.

Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше 
образование, специалност „АВ – боеприпаси“, 
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия 
на взривните вещества), доцент по „Техника и 
технология на взривните работи“.

Мариан Михаилов Пенчев – висше образова-
ние, специалност „ЕТМЕ“.

Николай Димитров Николов – висше обра-
зование, специалност „Технология и управление 
на транспорта“.

Лиляна Миткова Райкова – висше образо-
вание, степен „магистър“, специалност „Горско 
стопанство“, допълнителна квалификация „Оце-
нител на поземлени имоти в горски територии“.

Веселин Николов Цаков – висше образование, 
специалност „Автоматика, компютърна техника 
и технологии“, професионална квалификация 
„Електроинженер“, специализация „Компютърни 
системи и технологии“.

Илиян Илиев Владов – висше образование, 
специалност „Специална електрометалургия“, 
квалификация „Инженер-металург“, допълнител-
на квалификация „Ръководител взривни работи“.

Димитър Петров Димитров – висше обра-
зование, специалност „Ел. снабдяване и ел. 
обзавеждане“.

Ана Антонова Антонова – висше образование, 
специалност „Хидравлична и пневматична тех-
ника“, лиценз за оценка на недвижими имоти.

Минко Калчев Червенков – висше образо-
вание, специалност „Геодезия, фотограметрия, 
картография“; допълнителна квалификация: 
оценител на недвижими имоти, земеделски земи, 
машини и съоръжения, кадастър и регулация.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Божидар Митев Илиев – висше образование, 

специалност „ТМММ“.
Веселин Илиев Илиев – висше образование, 

специалност „Механизация на селското стопан-
ство“.

 Мирослав Иванов Христов – висше образо-
вание, специалност „Селскостопанска техника“, 
сертификат за експерт-оценител на машини и 
съоръжения.

Христофор Йорданов Христов – висше обра-
зование, специалност „Технология и управление 
на транспорта“.

5.3. Съдебна инженерно-технологична екс-
пертиза

Добрин Петров Шиков – висше образование, 
специалност „Технология на машиностроенето“.

Стоян Лалев Лалев – висше образование, спе-
циалност „Механична технология на дървесината“.

Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше 
образование, специалност „АВ – боеприпаси“, 
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия 
на взривните вещества), доцент по „Техника и 
технология на взривните работи“.

Мариан Михаилов Пенчев – висше образова-
ние, специалност „ЕТМЕ“.

Николай Христов Козарев – висше образо-
вание, доктор, eлектроинженер, оценител на 
недвижими имоти, на машини и съоръжения, 
оценител на земеделски земи, подобренията и 
насажденията върху тях.

Илиян Илиев Владов – висше образование, 
специалност „Специална електрометалургия“, 
квалификация „Инженер-металург“, допълнител-
на квалификация „Ръководител взривни работи“.

Минко Калчев Червенков – висше образо-
вание, специалност „Геодезия, фотограметрия, 
картография“; допълнителна квалификация: 
оценител на недвижими имоти, земеделски земи, 
машини и съоръжения, кадастър и регулация.

5.4. Съдебна компютърно-техническа екс-
пертиза

Миглена Стефанова Атанасова – висше обра-
зование, специалност „Конструкции и технология 
в електронното и механичното уредостроене“, 
диплома за квалификация „Математическо оси-
гуряване на изчислителни машини и системи“.
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Милена Николаева Козарева – висше образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“ и 
специалност „Компютърни системи и технологии“.

Мариан Михаилов Пенчев – висше образова-
ние, специалност „ЕТМЕ“.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Анка Гатева Николова – висше образование, 

специалност „Промишлено и гражданско строи-
телство“, лиценз за оценка на недвижими имоти.

Велина Иванова Ракова – висше образование, 
специалност „Промишлено и гражданско строи-
телство“, лиценз за оценка на недвижими имоти.

Деян Иванов Георгиев – висше образование, 
специалност „Промишлено и гражданско стро-
ителство“.

Евгения Шишева Живкова – висше образо-
вание, специалност „Промишлено и гражданско 
строителство – конструкции“, лиценз за оценка 
на недвижими имоти, удостоверение за присъ-
дена пълна проектантска правоспособност при 
КИИП, по части „Конструктивна“ и „Организация 
и изпълнение на строителството“.

Йотка Петрова Станчева – висше образова-
ние, специалност „Промишлено и гражданско 
строителство – конструкции“, диплома за прек-
валификация, специалност „Счетоводство на 
предприятието“.

Лиляна Тотева Велчева – висше образование, 
специалност „Архитектура“, лиценз за оценка на 
недвижими имоти.

Найда Цочева Щебунаева – висше образова-
ние, специалност „Промишлено и гражданско 
строителство“, лиценз за оценка на недвижими 
имоти.

Фанка Иванова Дочева – висше образование, 
специалност „Архитектура“.

Христина Владимирова Павлова – висше обра-
зование, специалност „Промишлено и гражданско 
строителство“, лиценз за оценка на недвижими 
имоти.

Янка Димитрова Ралева – висше образование, 
специалност „Промишлено и гражданско строи-
телство“, лиценз за оценка на недвижими имоти, 
сертификат за експерт-оценител на земеделски 
земи, подобренията и трайните насаждения.

Боряна Йорданова Иванова – висше образо-
вание, специалност „Промишлено и гражданско 
строителство – конструкции“, лиценз за оценка 
на недвижими имоти, лиценз за оценка на цели 
държавни и общински предприятия, преобразу-
вани или непреобразувани в търговски друже-
ства, удостоверение за присъдена пълна проек-
тантска правоспособност при КИИП, по части 
„Конструктивна“ и „Организация и изпълнение 
на строителството“, удостоверение за вписване 
в публичен регистър на лицата, упражняващи 
технически контрол по част „Конструктивна на 
инвестиционните проекти“.

Иван Станчев Иванов – висше образование, 
специалност „Хидротехническо строителство“, 
лиценз за оценка на недвижими имоти, удостове-
рение за присъдена пълна проектантска правоспо-
собност при КИИП, по част „Хидротехническа“.

 Владка Христова Гатева – висше образование, 
специалност „Водоснабдяване и канализация“.

Христо Рачев Рашеев – висше образование, 
специалност „Водоснабдяване и канализация“.

Юлия Георгиева Георгиева – висше образова-
ние, специалност „Водоснабдяване и канализация“.

Димитър Илиев Босев – висше образование, 
специалност „Земеустройство“, удостоверение за 
инженер-геодезист, лиценз за оценка на недви-
жими имоти, лиценз за оценка на земеделски 
земи и подобренията върху тях, свидетелство 
за правоспособност за извършване на дейности 
по кадастъра, лиценз за специалист по ЗСПЗЗ 
и ЗВСГЗГФ.

Цона Георгиева Христова – висше образова-
ние, специалност „Икономист по строителство“, 
сертификат за оценка на недвижими имоти, 
сертификат за оценка на търговски предприятия 
и вземания, удостоверение за оценка на земе-
делски земи.

Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше 
образование, специалност „АВ – боеприпаси“, 
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия 
на взривните вещества), доцент по „Техника и 
технология на взривните работи“.

Добрин Борисов Иванов – висше образова-
ние, специалност „Водоснабдяване и канализа-
ция – пречистване на водите“, свидетелство за 
допълнителна квалификация „Газоснабдяване“, 
специалист ВиК.

Соня Емилова Белчева – висше образова-
ние, специалност „Промишлено и гражданско 
строителство – конструкции“, удостоверение за 
пълна проектантска правоспособност по част 
„Конструктивна организация и изпълнение на 
строителството“, удостоверение за упражняване 
на технически контрол по част „Конструктивна 
на инвестиционнните проекти конструкции на 
сгради и съоръжения“, сертификат за завършен 
курс на тема: „Контрол върху качеството на из-
пълнение на строителството и за съответствие със 
съществените изисквания (чл. 169, ал. 1 от ЗУТ) 
на влаганите в строежите строителни продукти“.

Радослав Христов Глухов – висше образование, 
сертификат за оценителска правоспособност за 
оценка на недвижими имоти.

Росица Йонкова Николова – висше образова-
ние, специалност „ЕСЕО“, сертификат за оценка 
на недвижими имоти.

Антоанета Иванова Джагарова – висше обра-
зование, специалност „Промишлено и гражданско 
строителство“.

Минко Калчев Червенков – висше образо-
вание, специалност „Геодезия, фотограметрия, 
картография“; допълнителна квалификация: 
оценител на недвижими имоти, земеделски земи, 
машини и съоръжения, кадастър и регулация.

Савина Илиева Савчева – висше образование, 
специалност „Геодезия, фотограметрия, картогра-
фия“, квалификация „инженер-геодезист“.

Искра Мичева Радионова – средно специално 
образование, специалност „Геодезия, фотогра-
метрия, картография“, квалификация „техник-
геодезист“; допълнителна квалификация „Бизнес 
администрация“.

5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше 

образование, специалност „АВ – боеприпаси“, 
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия 
на взривните вещества), доцент по „Техника и 
технология на взривните работи“.

Соня Емилова Белчева – висше образова-
ние, специалност „Промишлено и гражданско 
строителство – конструкции“, удостоверение за 
пълна проектантска правоспособност по част 
„Конструктивна организация и изпълнение на 
строителството“, удостоверение за упражняване 
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на технически контрол по част „Конструктивна 
на инвестиционнните проекти конструкции на 
сгради и съоръжения“, сертификат за завършен 
курс на тема: „Контрол върху качеството на из-
пълнение на строителството и за съответствие със 
съществените изисквания (чл. 169, ал. 1 от ЗУТ) 
на влаганите в строежите строителни продукти“.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Йорданка Николова Димитрова – висше об-

разование, специалност „Лозаро-градинарство“, 
удостоверение за придобита правоспособност 
като борсов посредник (брокер) на Софийска 
стокова борса, удостоверение за управленска 
квалификация – „Мениджър“.

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална би-
ология“, квалификация – биохимик – клиничен 
химик.

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Делка Александрова Мезинова – висше обра-

зование, специалност „Зоотехния“.
Стефка Димитрова Игнатова – висше образо-

вание, специалност „Биология“.
Мая Иванова Кичева – висше образование, 

специалност „Молекулярна и функционална би-
ология“, квалификация – биохимик – клиничен 
химик.

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева – висше образование, 

специалност „Молекулярна и функционална би-
ология“, квалификация – биохимик – клиничен 
химик.

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Янко Георгиев Колев – висше образование, 

специалност „Съдебна медицина“, удостоверение 
за квалификация по „Съдебномедицинска иден-
тификация на личността по костни останки и 
зъбен статус“, удостоверение за квалификация 
по „Автомобилен травматизъм – медицински и 
деонтологични проблеми“.

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална би-
ология“, квалификация – биохимик – клиничен 
химик.

Илия Асенов Георгиев – висше образование, 
специалност „Инженер-лесовъд“, допълнителна 
квалификация „Машинен техник“, „Вътрешен 
одитор“, „Одитор“.

6.5. Съдебно-екологична експертиза
Илия Асенов Георгиев – висше образование, 

специалност „Инженер-лесовъд“, допълнителна 
квалификация „Машинен техник“, „Вътрешен 
одитор“, „Одитор“.

Андрей Любенов Костадинов – висше обра-
зование, специалност „Техника и технология за 
опазване на природната среда“, специализация 
„Технически средства и системи за контрол и 
анализ на индустриалното замърсяване“.

7. Клас „Експертизи на материали,  вещества 
и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Петър Николов Колев – висше образование, 

специалност „Фармация“.
Ценислав Стефанов Влъкненски – висше об-

разование, специалност „Химия“, удостоверение 
за вписване в публичния регистър на експертите, 

извършващи екологична оценка (ЕО) и оценка 
на въздействието върху околната среда (ОВОС) 
със следните заявени елементи на оценката: ка-
чество на атмосферния въздух, опасни вещества, 
отпадъци.

Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше 
образование, специалност „АВ – боеприпаси“, 
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия 
на взривните вещества), доцент по „Техника и 
технология на взривните работи“.

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална 
биология“, квалификация – биохимик – клини-
чен химик, определяне и количествен анализ 
на наркотични и упойващи вещества, алкохол и 
други в биологични проби и обекти.

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше 

образование, специалност „АВ – боеприпаси“, 
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия 
на взривните вещества), доцент по „Техника и 
технология на взривните работи“.

Васко Христов Наков – висше образование, 
специалност „Фармация“, сертификат за преми-
нал следдипломна квалификация, за хранителни 
добавки, по програмата NATURA SANAT“, удосто-
верение за преминат курс „Консултантската роля 
на фармацевта при отпускане на пробиотици“ и 
„Съвременни антибактериални средства“.

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експер-
тиза

Неделчо Михов Михов – висше образование, 
специалност „Ветеринарна медицина“, лиценз 
за ветеринарномедицинско обслужване на вете-
ринарен участък, издаване на ветеринарномеди-
цински документи и изпълнение на държавната 
профилактична програма по чл. 8а от Закона за 
ветеринарното дело.

Илко Иванов Попов – висше образование, 
специалност „Ветеринарна медицина“.

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Стояна Стоянова Илиева – висше образо-

вание, специалност „Полевъдство“, диплома за 
следдипломна специализация по „Биологична и 
интегрирана борба с болестите и неприятелите 
по селскостопанските култури“.

Ангел Петков Колчевски – висше образование, 
специалност „Горско стопанство“, удостоверение 
за регистрация в публичния регистър за упраж-
няване на частна лесовъдска практика.

Кръстю Панайотов Панайотов – висше обра-
зование, специалност „Полевъдство“.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Юлияна Мирчева Шулекова – висше образо-

вание, специалност „История“.
10. Клас „Оценителни експертизи“

10.1. Оценка на недвижими имоти
Павел Цонков Ванков – средно специално 

образование, специалност „Геодезия и картог-
рафия“, сертификат за оценка на недвижими 
имоти.

Ана Антонова Антонова – висше образование, 
специалност „Хидравлична и пневматична тех-
ника“, лиценз за оценка на недвижими имоти.

Пламен Христов Христов – висше образова-
ние, специалност „Геодезия, фотограметрия и 
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картография“, лиценз за оценка на недвижими 
имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски 
земи, подобренията и насажденията върху тях, 
лиценз да извършва технически дейности при 
прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците 
за тяхното прилагане.

Йорданка Петрова Данкова – висше икономи-
ческо образование, специалност „Финанси“, до-
пълнителна квалификация „Оценител недвижими 
имоти“ и „Оценител на търговски предприятия 
и вземания“.

10.4. Оценка на права на интелектуалната и 
индустриалната собственост и други фактически 
отношения

Иванка Славчева Пакиданска – висше об-
разование, специалност „Текстилна техника“, 
свидетелство за професионална квалификация 
„Мениджмънт на интелектуалната собственост“, 
лиценз за оценка на други активи (дизайн и 
приложни изкуства), лиценз за права на инте-
лектуална и индустриална собственост и други 
фактически отношения.

10.5. Оценка на търговски предприятия и 
вземания

Людмил Митев Недялков – висше икономи-
ческо образование, специалност „Счетоводство и 
контрол“; допълнителна квалификация „Здравна 
икономика“, „Оценител на търговски предприятия 
и вземания“.

Йорданка Петрова Данкова – висше икономи-
ческо образование, специалност „Финанси“, до-
пълнителна квалификация „Оценител недвижими 
имоти“ и „Оценител на търговски предприятия 
и вземания“.

10.7. Оценка на други активи, включително 
произведения на изкуството, които не са движими 
културни ценности

Иванка Славчева Пакиданска – висше об-
разование, специалност „Текстилна техника“, 
свидетелство за професионална квалификация 
„Мениджмънт на интелектуалната собственост“, 
лиценз за оценка на други активи (дизайн и 
приложни изкуства), лиценз за права на инте-
лектуална и индустриална собственост и други 
фактически отношения.

10.8. Оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения

Христо Петков Христов – висше образование, 
специалност „Геодезия, фотограметрия и кар-
тография“, удостоверение за присъдена пълна 
проектантска правоспособност при КИИП по 
част „Геодезическа“, удостоверение за включване 
в списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 от 
Закона за собствеността и ползването на земе-
делските земи като оценител на земеделски земи.

Пламен Христов Христов – висше образова-
ние, специалност „Геодезия, фотограметрия и 
картография“, лиценз за оценка на недвижими 
имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски 
земи, подобренията и насажденията върху тях, 
лиценз да извършва технически дейности при 
прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците 
за тяхното прилагане.

Диана Христова Гергова-Влаева – висше обра-
зование, специалност „Геодезия, фотограметрия 
и картография“, удостоверение за пълна про-
ектантска правостопобност по част „Геодезия“, 

удостоверение за оценител на земеделски земи, 
включен в списъка на вещите лица по чл. 19а, 
ал. 8 от Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи.

10.9. Оценка на поземлени имоти в горски 
територии

Лиляна Миткова Райкова – висше образова-
ние, степен „Магистър“, специалност „Горско 
стопанство“, допълнителна квалификация „Оце-
нител на поземлени имоти в горски територии“.

11. Клас „Други съдебни експертизи“
Павел Цонков Ванков – средно специално 

образование, специалност „Геодезия и картогра-
фия“, сертификат за оценка на недвижими имоти.

Татяна Дешкова Стойчева – средно образова-
ние, удостоверение за изработка, преработка и 
ремонт на изделия от благородни метали.

Христо Петков Христов – висше образование, 
специалност „Геодезия, фотограметрия и кар-
тография“, удостоверение за присъдена пълна 
проектантска правоспособност при КИИП по 
част „Геодезическа“, удостоверение за включване 
в списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 от 
Закона за собствеността и ползването на земе-
делските земи като оценител на земеделски земи.

Жанета Атанасова Трифонова – висше обра-
зование, специалност „Математика“. 

Димитър Петров Димитров – висше обра-
зование, специалност „Ел. снабдяване и ел. 
обзавеждане“.

Тихомир Донков Досев – висше образование, 
специалност „Застрахователно и социално дело“.

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална би-
ология“, квалификация – биохимик – клиничен 
химик, молекулярно-генетична идентификация 
и определяне произход на животни и пол на 
птици, определяне състав и произход на храни-
телни продукти, суровини и фуражи, експертиза 
по писмени данни, касаещи предходните две.

Юлиян Пенчев Пенев – висше образование, 
специалност „Маркшайдерство и геодезия“, 
удостоверение за пълна проектантска правос-
пособност, квалификация – минен инженер по 
маркшайдерство и геодезия.

Андрей Любенов Костадинов – висше обра-
зование, специалност „Техника и технология за 
опазване на природната среда“, специализация 
„Технически средства и системи за контрол и 
анализ на индустриалното замърсяване“.

Цоньо Колев Гичев – висше образование, спе-
циалност „Застрахователно дело“, социално дело.

Пламен Христов Христов – висше образова-
ние, специалност „Геодезия, фотограметрия и 
картография“, лиценз за оценка на недвижими 
имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски 
земи, подобренията и насажденията върху тях, 
лиценз да извършва технически дейности при 
прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците 
за тяхното прилагане.

Диана Христова Гергова-Влаева – висше обра-
зование, специалност „Геодезия, фотограметрия 
и картография“, удостоверение за пълна про-
ектантска правостопобност по част „Геодезия“, 
удостоверение за оценител на земеделски земи, 
включен в списъка на вещите лица по чл. 19а, 
ал. 8 от Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи.
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Николай Димитров Николов – висше обра-
зование, специалност „Технология и управление 
на транспорта“, оценител в областта на железо-
пътния транспорт. 

Илиян Илиев Владов – висше образование, 
специалност „Специална електрометалургия“, 
квалификация „Инженер-металург“, допълнител-
на квалификация „Ръководител взривни работи“, 
„Безопасност и здраве при работа“.

Илия Асенов Георгиев – висше образование, 
специалност „Инженер-лесовъд“, допълнителна 
квалификация „Машинен техник“, „Вътрешен 
одитор“, „Одитор“.

Савина Илиева Савчева – висше образование, 
специалност „Геодезия, фотограметрия, картогра-
фия“, квалификация „инженер-геодезист“.

Милена Пенчева Кръстева – висше образо-
вание, образователно-квалификационна степен 
„магистър“, специалност „Кожи и изделия от 
кожи“ и/или „Обувни изделия“, професионална 
квалификация „инженер-химик“; образователно-
квалификационна степен „бакалавър“ по специал-
ност „Икономика на търговията“, професионална 
квалификация „икономист“.

Искра Мичева Радионова – средно специално 
образование, специалност „Геодезия, фотогра-
метрия, картография“, квалификация „техник-
геодезист“; допълнителна квалификация „Бизнес 
администрация“.

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни пре-
водачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ 
(актуализиран по чл. 402, ал. 1 и 2 от ЗСВ) за 
съдебния район на Окръжния и Администра-

тивния съд – Габрово, за 2021 г.

Преводач на/от английски език
Катерина Христова Михайлова – висше об-

разование, специалност „Български и английски 
език“, професионална квалификация „Специалист 
по английска филология и учител по български 
език и литература и английски език и литература“. 

Преводач на/от испански език
Радосвета Димитрова Попова – удостоверение 

от Гимназия с преподаване на френски и испански 
език „Г. Кирков“ – София, за притежавана обра-
зователна степен „бакалавър“ от Средно училище 
„Серро Пеладо“ – Камагуей, Куба. 

Преводач на/от италиански език
Пламен Юлиянов Петров – удостоверение 

за професионално обучение за завършен квали-
фикационен курс за професионално обучение за 
италиански език – ниво В1, В2, С1.

Преводач на/от румънски език
Добромир Стефанов Андреев – висше образо-

вание, специалност „Транслатология с румънски 
език“, писмен преводач от и на румънски език. 

Преводач на/от сръбски, хърватски и словенски 
език

Илка Иванова Енчева – висше образование, 
специалност „Славянска филология – сръбски и 
хърватски език и сръбска, хърватска и словенска 
литература“.
2058

16н. – Министърът на правосъдието на ос-
нование чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната 
власт обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от 
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдеб-
ния район на Окръжния и Административния 

съд – Добрич, за 2021 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“

1.1. Криминалистични експертизи на писмени 
доказателства

Енчо Илиев Христов, техник със средно об-
разование, ДВГ.

Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио- 
електронни системи и комплексни средства за 
управление на подвижни обекти, дактилоскопна 
експертиза.

Веселин Русев Колев, експерт-криминолог.
Атанас Енчев Стойчев, графически експертизи 

на почерк и подпис, техническо изследване на 
документи за извършени поправки в тях.

Емил Ангелов Атанасов, учител по биология 
с втора специалност химия, графически екс-
пертизи, техническо изследване на документи, 
трасологични, балистични експертизи. 

Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел. 
обзавеждане, графически експертизи, техническо 
изследване на документи, трасологични, балис-
тични експертизи.

Марин Тинев Стойчев, учител по техника и тех-
нологии, специализация „автомобилен транспорт“, 
дактилоскопна експертиза, графическа експертиза, 
сертификат за автотехническа експертиза.

Диян Недялков Димов, С. „НТЛ“, ОД на 
МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически експер-
тизи, портретно-идентификационни, технически, 
дактилоскопни, графически експертизи.

Златин Василев Златев, С. „НТЛ“, ОД на 
МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически експер-
тизи, портретно-идентификационни, технически, 
дактилоскопни, графически експертизи.

Пламен Димитров Чобанов, С. „НТЛ“, ОД 
на МВР – гр. Добрич,  балистични, технически, 
дактилоскопни, трасологични и графически 
експертизи.

Атанас Христов Атанасов, С. „НТЛ“, ОД на 
МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически екс-
пертизи, портретно-идентификационни, техниче-
ски, дактилоскопни, трасологични, балистични 
и графически експертизи.

Радомир Василев Радушев, С. „НТЛ“, ОД на 
МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически екс-
пертизи, портретно-идентификационни, техниче-
ски, дактилоскопни, трасологични, балистични 
и графически експертизи.

Мариус Михайлов Калчев – експерт в РУ на 
МВР – гр. Каварна, технически, дактилоскопни, 
трасологични, балистични, графически и авто-
технически експертизи.

Иван Атанасов Дучев – експерт в РУ на 
МВР – гр. Балчик, технически, дактилоскопни, 
трасологични, балистични, графически експер-
тизи.

Христо Димитров Гавраилов – експерт в 
С. „НТЛ“, ОД – МВР – гр. Добрич, видео-/фото-
технически, лицево-идентификационни, техниче-
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ски, дактилоскопни, трасологични, балистични 
неидентификационни и почеркови експертизи.

Явор Цветанов Цветков – експерт в Първо 
РУ – МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически, 
лицево-идентификационни, технически, дакти-
лоскопни, трасологични, балистични неиденти-
фикационни и почеркови експертизи.

1.2. Трасологични експертизи
Енчо Илиев Христов, техник със средно об-

разование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио- 

електронни системи и комплексни средства за 
управление на подвижни обекти.

Атанас Енчев Стойчев, трасологични екс-
пертизи.

Емил Ангелов Атанасов, учител по биология 
с втора специалност химия, графически екс-
пертизи, техническо изследване на документи, 
трасологични, балистични експертизи.

Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел. 
обзавеждане, графически експертизи, техническо 
изследване на документи, трасологични, балис-
тични експертизи.

Марин Тинев Стойчев, учител по техника и тех-
нологии, специализация „автомобилен транспорт“, 
трасологична експертиза, графическа експертиза, 
сертификат за автотехническа експертиза.

Пламен Димитров Чобанов, С. „НТЛ“, ОД 
на МВР – гр. Добрич, балистични, технически, 
дактилоскопни, трасологични и графически 
експертизи.

Атанас Христов Атанасов, С. „НТЛ“, ОД на 
МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически екс-
пертизи, портретно-идентификационни, техниче-
ски, дактилоскопни, трасологични, балистични 
и графически експертизи.

Радомир Василев Радушев, С. „НТЛ“, ОД на 
МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически екс-
пертизи, портретно-идентификационни, техниче-
ски, дактилоскопни, трасологични, балистични 
и графически експертизи.

Мариус Михайлов Калчев – експерт в РУ на 
МВР – гр. Каварна, технически, дактилоскопни, 
трасологични, балистични, графически и авто-
технически експертизи.

Иван Атанасов Дучев – експерт в РУ на 
МВР – гр. Балчик, технически, дактилоскопни, 
трасологични, балистични, графически експер-
тизи.

Христо Димитров Гавраилов – експерт в 
С. „НТЛ“, ОД – МВР – гр. Добрич, видео-/фото-
технически, лицево-идентификационни, техниче-
ски, дактилоскопни, трасологични, балистични 
неидентификационни и почеркови експертизи.

Явор Цветанов Цветков – експерт в Първо 
РУ – МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически, 
лицево-идентификационни, технически, дакти-
лоскопни, трасологични, балистични неиденти-
фикационни и почеркови експертизи.

1.3.  Съдебно-балистични експертизи
Енчо Илиев Христов, техник със средно об-

разование, ДВГ. 
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио- 

електронни системи и комплексни средства за 
управление на подвижни обекти.

Атанас Енчев Стойчев, балистически екс-
пертизи.

Емил Ангелов Атанасов, учител по биология 
с втора специалност химия, графически екс-
пертизи, техническо изследване на документи, 
трасологични, балистични експертизи.

Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел. 
обзавеждане, графически експертизи, техническо 
изследване на документи, трасологични, балис-
тични експертизи.

Марин Тинев Стойчев, учител по техника и 
технологии, специализация „автомобилен транс-
порт“, балистична експертиза, графическа експер-
тиза, сертификат за автотехническа експертиза.

Пламен Димитров Чобанов, С. „НТЛ“, ОД 
на МВР – гр. Добрич,  балистични, технически, 
дактилоскопни, трасологични и графически 
експертизи.

Атанас Христов Атанасов, С. „НТЛ“, ОД на 
МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически екс-
пертизи, портретно-идентификационни, техниче-
ски, дактилоскопни, трасологични, балистични 
и графически експертизи.

Радомир Василев Радушев, С. „НТЛ“, ОД на 
МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически екс-
пертизи, портретно-идентификационни, техниче-
ски, дактилоскопни, трасологични, балистични 
и графически експертизи.

Мариус Михайлов Калчев – експерт в РУ на 
МВР – гр. Каварна, технически, дактилоскопни, 
трасологични, балистични, графически и авто-
технически експертизи.

Иван Атанасов Дучев – експерт в РУ на 
МВР – гр. Балчик, технически, дактилоскопни, 
трасологични, балистични, графически експер-
тизи.

Христо Димитров Гавраилов – експерт в С. 
„НТЛ“, ОД – МВР – гр. Добрич, видео-/фото-
технически, лицево-идентификационни, техниче-
ски, дактилоскопни, трасологични, балистични 
неидентификационни и почеркови експертизи.

Явор Цветанов Цветков – експерт в Първо 
РУ – МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически, 
лицево-идентификационни, технически, дакти-
лоскопни, трасологични, балистични неиденти-
фикационни и почеркови експертизи.

1.4. Дактилоскопни експертизи
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио- 

електронни системи и комплексни средства за 
управление на подвижни обекти, дактилоскопна 
експертиза.

Марин Тинев Стойчев, учител по техника и тех-
нологии, специализация „автомобилен транспорт“, 
дактилоскопна експертиза, графическа експертиза, 
сертификат за автотехническа експертиза.

Диян Недялков Димов, С. „НТЛ“, ОД на 
МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически експер-
тизи, портретно-идентификационни, технически, 
дактилоскопни, графически експертизи.

Златин Василев Златев, С. „НТЛ“, ОД на 
МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически експер-
тизи, портретно-идентификационни, технически, 
дактилоскопни, графически експертизи.

Пламен Димитров Чобанов, С. „НТЛ“, ОД 
на МВР – гр. Добрич,  балистични, технически, 
дактилоскопни, трасологични и графически 
експертизи.

Атанас Христов Атанасов, С. „НТЛ“, ОД на 
МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически екс-
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пертизи, портретно-идентификационни, техниче-
ски, дактилоскопни, трасологични, балистични 
и графически експертизи.

Радомир Василев Радушев, С. „НТЛ“, ОД на 
МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически екс-
пертизи, портретно-идентификационни, техниче-
ски, дактилоскопни, трасологични, балистични 
и графически експертизи.

Мариус Михайлов Калчев – експерт в РУ на 
МВР – гр. Каварна, технически, дактилоскопни, 
трасологични, балистични, графически и авто-
технически експертизи.

Иван Атанасов Дучев – експерт в РУ на 
МВР – гр. Балчик, технически, дактилосксопни, 
трасологични, балистични, графически експер-
тизи.

Христо Димитров Гавраилов – експерт в 
С. „НТЛ“, ОД – МВР – гр. Добрич, видео-/фото-
технически, лицево-идентификационни, техниче-
ски, дактилоскопни, трасологични, балистични 
неидентификационни и почеркови експертизи.

Явор Цветанов Цветков – експерт в Първо 
РУ – МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически, 
лицево-идентификационни, технически, дакти-
лоскопни, трасологични, балистични неиденти-
фикационни и почеркови експертизи.

1.4. Биометрични криминалистични експер-
тизи

Енчо Илиев Христов, техник със средно об-
разование, ДВГ.

Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио- 
електронни системи и комплексни средства за 
управление на подвижни обекти.

Атанас Енчев Стойчев, експертизи на външни 
признаци на човека (портретни експертизи).

Диян Недялков Димов, С. „НТЛ“, ОД на 
МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически експер-
тизи, портретно-идентификационни, технически, 
дактилоскопни, графически експертизи.

Златин Василев Златев, С. „НТЛ“, ОД на 
МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически експер-
тизи, портретно-идентификационни, технически, 
дактилоскопни, графически експертизи.

Атанас Христов Атанасов, С. „НТЛ“, ОД на 
МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически екс-
пертизи, портретно-идентификационни, техниче-
ски, дактилоскопни, трасологични, балистични 
и графически експертизи.

Радомир Василев Радушев, С. „НТЛ“, ОД на 
МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически екс-
пертизи, портретно-идентификационни, техниче-
ски, дактилоскопни, трасологични, балистични 
и графически експертизи.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп 
и трупни части

Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен 
лекар, телесни повреди, болестни състояния в 
областта на медицината, експертизи по писмени 
данни, установяване концентрация на алкохол в 
кръвта, установяване загуба на трудоспособност, 
полови престъпления.

2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи 
лица

Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен 
лекар, телесни повреди, болестни състояния в 

областта на медицината, експертизи по писмени 
данни, установяване концентрация на алкохол в 
кръвта, установяване загуба на трудоспособност, 
полови престъпления.

2.3. Съдебномедицинска експертиза на вещест-
вени доказателства

Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен 
лекар, телесни повреди, болестни състояния в 
областта на медицината, експертизи по писмени 
данни, установяване концентрация на алкохол в 
кръвта, установяване загуба на трудоспособност, 
полови престъпления.

2.4. Съдебномедицинска експертиза по мате-
риали на досъдебното и съдебното производство

Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен 
лекар, телесни повреди, болестни състояния в 
областта на медицината, експертизи по писмени 
данни, установяване концентрация на алкохол в 
кръвта, установяване загуба на трудоспособност, 
полови престъпления.

2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно 
здраве

Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен 
лекар, телесни повреди, болестни състояния в 
областта на медицината, експертизи по писмени 
данни, установяване концентрация на алкохол в 
кръвта, установяване загуба на трудоспособност, 
полови престъпления.

2.6. Съдебномедицинска експертиза за иден-
тификация на човека

Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен 
лекар, телесни повреди, болестни състояния в 
областта на медицината, експертизи по писмени 
данни, установяване концентрация на алкохол в 
кръвта, установяване загуба на трудоспособност, 
полови престъпления.

Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен 
химик, ДНК анализ и идентификация.

Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, със 
специализация вирусология.

Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за уста-

новяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен 

химик, ДНК анализ и идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, със 

специализация вирусология.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
3.  Клас  „Съдебна  експертиза  на  психичното 

състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.
Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.
Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, пси-

хиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, психи-

атър.
Д-р Тихомира Димчева Стелиянова,  психи-

атър.
Д-р Силвия Христова Томова, психиатър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Тодорка Матеева Турнова, психолог, медицин-

ска психология и педагогическа рехабилитация.
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Галина Недкова Кабаджова, трудова и орга-
низационна психология, магистър по психология.

Ангел Петров Ангелов, магистър по психоло-
гия, психологическо консултиране.

Далия Борисова Пискулийска, магистър по 
психология, клинична психология, когнитивно-
поведенчески консултант.

Мира Мирославова Цветанова-Георгиева, 
магистър по психология, теоретична медико-
биологична подготовка.

3.3. Съдебна психолого-психиатрична екс-
пертиза

Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.
Тодорка Матеева Турнова, психолог, медицин-

ска психология и педагогическа рехабилитация.
Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.
Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, пси-

хиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, психи-

атър.
Галина Недкова Кабаджова, трудова и орга-

низационна психология, магистър по психология.
Д-р Силвия Христова Томова, психиатър.
Ангел Петров Ангелов, магистър по психоло-

гия, психологическо консултиране.
Далия Борисова Пискулийска, магистър по 

психология, клинична психология, когнитивно-
поведенчески консултант.

Мира Мирославова Цветанова-Георгиева, 
магистър по психология, теоретична медико-
биологична подготовка. 

3.4. Съдебна експертиза на психично състояние 
по писмени данни

Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.
Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.
Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, пси-

хиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, психи-

атър.
Галина Недкова Кабаджова, гр. Добрич, тру-

дова и организационна психология, магистър по 
психология.

Силвия Христова Томова, психиатър.
Ангел Петров Ангелов, магистър по психоло-

гия, психологическо консултиране.
Далия Борисова Пискулийска, магистър по 

психология, клинична психология, когнитивно-
поведенчески консултант.

Мира Мирославова Цветанова-Георгиева, 
магистър по психология, теоретична медико-
биологична подготовка. 

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетово-

дител, организация и управление на търговската 
дейност.

Павлина Димитрова Гандева, икономист-сче-
товодител, счетоводен мениджмънт на търговски 
дружества, машинен инженер – технология на 
машиностроенето и металорежещи машини, 
оценка на машини, съоръжения, активи.

Светла Стоянова Илиева, икономист по въ-
трешна търговия, съдебно-счетоводен експерт.

Елена Иванова Йорданова, счетоводство на 
търговски дружества, съдебен експерт-счетово-
дител, митнически служител и брокер.

Галина Филева Недева, икономика и упра-
вление на АПП, специалист съдебно-счетоводни 
експертизи.

Елена Йорданова Целяшка, икономика на 
строителството, икономически и  счетоводни 
експертизи.

Красимир Дончев Димитров, счетоводство 
и контрол, оценка на машини и съоръжения в 
електротехническата и електронната промишле-
ност и автотранспорта.

Веселка Василева Петкова, икономика и 
организация на вътрешната търговия, иконо-
мист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт, 
структурни фондове на ЕС, финансиране на 
проекти по оперативни програми, разработване 
и управление на проекти по програми на ЕС.

Дарина Димитрова Дойчева, икономист по 
вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт, 
одиторски стандарти.

Христина Атанасова Петрова, стопанско уп-
равление, съдебно-счетоводен експерт.

Георги Атанасов Борисов, икономист-счето-
водител.

Емилия Радева Георгиева, икономист по сче-
товодната и финансово-контролна дейност.

Мими Иванова Атанасова, икономист, фи-
нансов мениджмънт, оценител на оборотни и 
дълготрайни материални активи, експерт по 
финансово-данъчни проблеми.

Мария Недялкова Славкова, електроинженер, 
оценка на цели и общински предприятия, оцени-
тел на недвижими имоти.

Геновева Канева Стоянова, икономист-счето-
водител, съдебно-счетоводен експерт.

Галина Митева Колева, икономист по про-
мишлеността, експерт съдебно-счетоводни и 
финансово-ценови експертизи.

Петър Димитров Петров, икономика и упра-
вление на търговията, икономист-счетоводител.

Полина Димитрова Кавръкова, икономист-
счетоводител.

Маргаритка Иванова Вълчева, икономист-
счетоводител.

Радослава Цветкова Сталянова, икономист-
счетоводител.

Соня Димитрова Георгиева, икономист-сче-
товодител, икономика на селското стопанство.

Румяна Митева Джонова, икономист, марке-
тинг и мениджмънт.

Даниела Михайлова Панайотова, икономист-
счетоводител.

Яна Данчева Велева, икономист-счетоводител.
Гюнюл Февзиева Ферад, магистър по ико-

номика, счетоводен мениджмънт в търговските 
дружества.

Стою Атанасов Станев, икономист по счето-
водната и финансово-контролната дейност, сер-
тификат за оценител на машини и съоръжения, 
активи – движимо имущество, методология, 
проблеми и аспекти.

Виолета Димитрова Деветакова, маркетинг и 
мениджмънт, магистър по стопанско управление, 
дипломиран експерт-счетоводител.

Станислав Димитров Недев, икономист-сче-
товодител.

Милена Петкова Тодорова, икономист по 
аграрно-промишлено производство, икономика 
и управление на селското стопанство.
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Диана Георгиева Метева, счетоводна отчетност, 
икономист-счетоводител и учител по икономи-
чески дисциплини, стенография и машинопис.

Иванка Дамянова Силвестрова, икономист-
счетоводител, специалност „Счетоводна от-
четност“, дипломиран експерт-счетоводител/
дипломиран одитор.

Виолета Йорданова Кажелянска, икономист, 
специалност „Социално-икономическо планира-
не“, дипломиран експерт-счетоводител/дипломи-
ран одитор.

Соня Кръстева Кръстева, дипломиран иконо-
мист по счетоводната и финансово-контролната 
дейност.

Светлин Стоянов Симеонов, магистър счето-
водство и контрол. 

Валентин Димитров Манолов, икономист по 
строителството.  

Владимир Божидаров Георгиев, икономист 
по строителството. 

Стефка Стоянова Стоянова, икономика и орга-
низация на материално-техническото снабдяване.

4.2. Съдебна финансово-икономическа екс-
пертиза

Геновева Канева Стоянова,  икономист-сче-
товодител, съдебно-счетоводен експерт.

Веселин Георгиев Вичев, икономист по МТС, 
оценка на недвижими имоти.

Петър Димитров Петров, икономист, икономи-
ка и управление на търговията, експерт-оценител 
на дълготрайни материални активи и оборотни 
средства.

Мими Иванова Атанасова, икономист, фи-
нансов мениджмънт, оценител на оборотни и 
дълготрайни материални активи, експерт по 
финансово-данъчни проблеми.

Пламен Иванов Маринов, икономика и упра-
вление на строителството, оценка на недвижими 
имоти.

Мариана Димитрова Андонова, електроин-
женер, електроснабдяване и електрообзавежда-
не, оценител на недвижими имоти, машини и 
съоръжения.

Нина Георгиева Ставрева, аграрна икономика, 
оценител на земеделски земи и недвижими имоти.

Цанко Йорданов Цанев, инженер по радио- 
електроника, оценител на оборотни и дълго-
трайни активи.

Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетово-
дител, организация и управление на търговската 
дейност.

Георги Атанасов Борисов, икономист-счето-
водител.

Дарина Димитрова Дойчева, икономист по 
вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт, 
одиторски стандарти.

Светла Стоянова Илиева, икономист по въ-
трешна търговия, съдебно-счетоводен експерт.

Галина Михайлова Димитрова,  финанси, 
оценка на машини и съоръжения, активи – дви-
жимо имущество.

Христина Атанасова Петрова, стопанско 
управление, финансово-икономически експерт.

Мария Недялкова Славкова, електроинженер, 
оценка на цели и общински предприятия, оцени-
тел на недвижими имоти.

Недко Лазаров Стоянов, механизация на сел-
ското стопанство, международни икономически 
отношения, оценка на търговски предприятия и 
вземания, на недвижими имоти, на земеделски 
земи, автоексперт-оценител. 

Павлина Димитрова Гандева, икономист-сче-
товодител, счетоводен мениджмънт на търговски 
дружества, машинен инженер – технология на 
машиностроенето и металорежещи машини, 
оценка на машини, съоръжения, активи.

Веселка Василева Петкова, икономика и 
организация на вътрешната търговия, иконо-
мист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт, 
структурни фондове на ЕС, финансиране на 
проекти по оперативни програми, разработване 
и управление на проекти по програми на ЕС.

Галина Филева Недева, икономика и упра-
вление на АПП, специалист съдебно-счетоводни 
експертизи.

Галина Митева Колева, икономист по про-
мишлеността, експерт съдебно-счетоводни и 
финансово-ценови експертизи.

Недка Георгиева Сърбова, икономист-фи-
нансист.

Гюнюл Февзиева Ферад, магистър по ико-
номика, счетоводен мениджмънт в търговските 
дружества.

Стою Атанасов Станев, икономист по счето-
водната и финансово-контролната дейност, сер-
тификат за оценител на машини и съоръжения, 
активи – движимо имущество, методология, 
проблеми и аспекти.

Теодора Петрова Драгнева, икономист по 
строителството.

Петър Андреев Енев, икономист по туризма.
Донка Георгиева Михайлова, инженер-строи-

тел, строителство на сгради и съоръжения, оценка 
на недвижими имоти.

Станислав Димитров Недев, икономист-сче-
товодител.

Милена Петкова Тодорова, икономист по 
аграрно-промишлено производство, икономика 
и управление на селското стопанство.

Виолета Йорданова Кажелянска, икономист, 
специалност „Социално-икономическо планира-
не“, дипломиран експерт-счетоводител/дипломи-
ран одитор. 

Соня Кръстева Кръстева, дипломиран иконо-
мист по счетоводната и финансово-контролната 
дейност.

Светлин Стоянов Симеонов, магистър счето-
водство и контрол. 

Валентин Димитров Манолов, икономист по 
строителството.  

Владимир Божидаров Георгиев, икономист 
по строителството. 

Стефка Стоянова Стоянова, икономика и орга-
низация на материално-техническото снабдяване.

4.3. Съдебно-стокова експертиза
Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетово-

дител, организация и управление на търговската 
дейност.

Георги Атанасов Борисов, икономист-счето-
водител.

Дарина Димитрова Дойчева, икономист по 
вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт, 
одиторски стандарти.
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Светла Стоянова Илиева, икономист по въ-
трешна търговия, съдебно-счетоводен експерт.

Мими Иванова Атанасова, икономист, фи-
нансов мениджмънт, оценител на оборотни и 
дълготрайни материални активи, експерт по 
финансово-данъчни проблеми.

Мария Недялкова Славкова, електроинженер, 
оценка на цели и общински предприятия, оцени-
тел на недвижими имоти.

Недко Лазаров Стоянов, механизация на сел-
ското стопанство, международни икономически 
отношения, оценка на търговски предприятия и 
вземания, на недвижими имоти, на земеделски 
земи, автоексперт-оценител. 

Павлина Димитрова Гандева, икономист-сче-
товодител, счетоводен мениджмънт на търговски 
дружества, машинен инженер – технология на 
машиностроенето и металорежещи машини, 
оценка на машини, съоръжения, активи.

Геновева Канева Стоянова, икономист-счето-
водител, съдебно-счетоводен експерт.

Петър Димитров Петров, икономика и упра-
вление на търговията, икономист-счетоводител.

Стою Атанасов Станев, икономист по счето-
водната и финансово-контролната дейност, сер-
тификат за оценител на машини и съоръжения, 
активи – движимо имущество, методология, 
проблеми и аспекти.

Станислав Димитров Недев, икономист-сче-
товодител.

Виолета Йорданова Кажелянска, икономист, 
специалност „Социално-икономическо планира-
не“, дипломиран експерт-счетоводител/дипломи-
ран одитор. 

Соня Кръстева Кръстева, дипломиран иконо-
мист по счетоводната и финансово-контролната 
дейност.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-
тизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Недко Лазаров Стоянов, механизация на сел-

ското стопанство, международни икономически 
отношения, оценка на търговски предприятия и 
вземания, на недвижими имоти, на земеделски 
земи, автоексперт-оценител. 

Стефка Иванова Мавродиева, инженер – ме-
ханично уредостроене, патентен специалист, оце-
нител на машини и съоръжения, на декоративно 
изкуство, дизайн, недвижими имоти, паметници 
на културата, права на интелектуална и индус-
триална собственост.

Ивко Пенков Иванов, инженер-дефектоско-
пист, диагностика на разрушени, фалшифици-
рани и дефектни конструкции, прекъсване на 
ел. проводници при кражби, трудови и битови 
злополуки, електротермично прекъсване на ел. 
проводници при пожари, корозионни и деформаци-
онни разрушения, повреди на идентификационни 
номера, производствени аварии на съоръжения 
с повишена опасност.

Христо Райнов Минчев, инженер – далеко-
съобщителна техника, оценител на машини и 
съоръжения, на цели търговски предприятия.

Нели Димитрова Василева,  машинен инженер 
ССТ, оценител на недвижими имоти и машини.

Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио- 
електронни системи и комплексни средства за 
управление на подвижни обекти.

Ивайло Петров Иванов, инженер промишлено 
и гражданско строителство, конструкции.

Емил Стефанов Жечев, машинен инженер, 
оценка на транспортни средства.

Тони Петров Тонев, машинен инженер, техно-
логия и организация на автомобилния транспорт, 
оценител на оборотни и дълготрайни активи, 
ремонт и експлоатация на машинно-тракторния 
парк.

Веселин Генов Чолаков, инженер – електро-
снабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска 
правоспособност – електрическа.

Николай Атанасов Николов, машинен ин-
женер, ремонт и експлоатация на автомобилна 
техника и двигатели с вътрешно горене.

Георги Ангелов Костов, техник със средно 
образование, геодезия и картография, оценка на 
недвижими имоти и земеделски земи.

Костадинка Добрева Георгиева-Петрова, ин-
женер промишлено и гражданско строителство, 
оценка на недвижими имоти.

Иван Николов Тодоров, машинен инженер.
Ангел Георгиев Даскалов, машинен инже-

нер – ДВГ, оценка на машини и съоръжения в 
сферата на транспорта и металорежещите машини.

Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог, 
технология на зърносъхранението, мелничар-
ството и хлебопроизводството, производство на 
комбинирани фуражи, експерт европейско техни-
ческо законодателство и контрол за безопасност 
и качество, оценка на машини и съоръжения.

Донка Георгиева Михайлова, инженер-строи-
тел, строителство на сгради и съоръжения.

Антония Бориславова Кирилова, инженер-
геодезист.

Димитрина Иванова Трифонова, техник със 
средно образование – геодезия и картография, 
оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

Павлина Димитрова Гандева, икономист-сче-
товодител, счетоводен мениджмънт на търговски 
дружества, машинен инженер – технология на 
машиностроенето и металорежещи машини, 
оценка на машини, съоръжения, активи.

Радка Василева Николова, строителен техник, 
оценка на недвижими имоти.

Мариана Димитрова Андонова, електроин-
женер, електроснабдяване и електрообзавежда-
не, оценител на недвижими имоти, машини и 
съоръжения.

Детелина Антонова Иванова, машинен инже-
нер, топлоенергетика и ядрена енергетика, обслед-
ване за енергийна ефективност на промишлени 
системи, обследване за енергийна ефективност и 
сертифициране на сгради, работа с газови съоръ-
жения и инсталации, учител – машинен инженер.

Диян Николов Тончев, електроинженер, елек-
троснабдяване и електрообзавеждане.

Райчо Петров Вълчев, машинен инженер, 
механизация на селското стопанство, специалист 
по здравословни и безопасни условия на труд, 
учител по инженерни дисциплини (устройство 
на автомобила).

Камен Николов Богданов, машинен инженер, 
специалност „Автоматизация на дискретното 
производство“, курс за автотехнически експер-
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тизи, курс по роботика, роботехнически системи 
и ГАПС, специалист по възобновяема енергия 
и технологии в санитарните, отоплителните 
и климатичните предприятия, сертификат за 
оценка на машини и съоръжения, сертификат за 
устройство, начин на работа и проектиране на 
котли и котелни инсталации, слънчеви колек-
тори, термопомпи и термопомпени инсталации 
на VIESSMANN, лиценз за оценка на машини и 
съоръжения в сферата на машиностроителната 
и металообработваща промишленост.

Кирил Тодоров Кирилов, електроинженер, 
електроснабдяване и електрообзавеждане, пълна 
проектантска правоспособност „Електрическа“.

Атанаска Костадинова Атанасова-Боева, маши-
нен инженер, транспортна техника и технологии, 
оценка на трактори и автомобили, земеделски 
машини.

Живко Петков Хърватов, електроинженер, 
електроснабдяване и електрообзавеждане.

Росен Николов Генов, инженер-геофизик, 
геофизични методи на проучване на полезни 
изкопаеми, специалист по индустриална иконо-
мика и мениджмънт, специалист по здравослов-
ни и безопасни условия на труд, организация, 
управление и заплащане на труда на персонала.

Иван Желев Калчев, електроинженер, елек-
троснабдяване и електрообзавеждане. 

Генади Георгиев Ганчев, инженер съобщителна 
и осигурителна техника и системи, магистър по 
безопасност на труда.

Ангел Кирилов Киров, електроинженер, елек-
троснабдяване и електрообзавеждане на водния 
транспорт, майстор-ключар.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Емил Стефанов Жечев,  машинен инженер, 

оценка на транспортни средства.
Тони Петров Тонев, машинен инженер, техно-

логия и организация на автомобилния транспорт, 
оценител на оборотни и дълготрайни активи, 
ремонт и експлоатация на машинно-тракторния 
парк.

Николай Атанасов Николов, машинен ин-
женер, ремонт и експлоатация на автомобилна 
техника и двигатели с вътрешно горене.

Венелин Георгиев Андреев, машинен инженер, 
автоексперт-оценител.

Митко Илиев Димитров, преподавател – ин-
структор.

Недко Лазаров Стоянов, механизация на сел-
ското стопанство, международни икономически 
отношения, оценка на търговски предприятия и 
вземания, на недвижими имоти, на земеделски 
земи, автоексперт-оценител.

Енчо Илиев Христов, техник – ДВГ.
Райчо Петров Вълчев, машинен инженер, 

механизация на селското стопанство, специалист 
по здравословни и безопасни условия на труд, 
учител по инженерни дисциплини (устройство 
на автомобила).

Камен Николов Богданов, машинен инженер, 
специалност „Автоматизация на дискретното 
производство“, курс за автотехнически експер-
тизи, курс по роботика, роботехнически системи 
и ГАПС, специалист по възобновяема енергия 
и технологии в санитарните, отоплителните 
и климатичните предприятия, сертификат за 

оценка на машини и съоръжения, сертификат за 
устройство, начин на работа и проектиране на 
котли и котелни инсталации, слънчеви колек-
тори, термопомпи и термопомпени инсталации 
на VIESSMANN, лиценз за оценка на машини и 
съоръжения в сферата на машиностроителната 
и металообработваща промишленост.

Марин Тинев Стойчев, учител по техника 
и технологии, специализация „Автомобилен 
транспорт“, дактилоскопна експертиза, графи-
ческа експертиза, сертификат за автотехническа 
експертиза.

Атанаска Костадинова Атанасова-Боева, маши-
нен инженер, транспортна техника и технологии, 
оценка на трактори и автомобили, земеделски 
машини.

5.3. Съдебна инженерно-технологична екс-
пертиза

Веселин Генов Чолаков, инженер – електро-
снабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска 
правоспособност – електрическа.

Атанас Йорданов Николов, електроинженер, 
оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски 
земи, на машини и съоръжения, на електронни 
изделия, компютри, земеделска техника.

Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио- 
електронни системи и комплексни средства за 
управление на подвижни обекти.

Ивайло Петров Иванов,  инженер промишлено 
и гражданско строителство, конструкции.

Емил Стефанов Жечев, машинен инженер, 
оценка на транспортни средства.

Тони Петров Тонев,  машинен инженер, техно-
логия и организация на автомобилния транспорт, 
оценител на оборотни и дълготрайни активи, 
ремонт и експлоатация на машинно-тракторния 
парк.

Иван Николов Тодоров, машинен инженер.
Ангел Георгиев Даскалов, машинен инже-

нер – ДВГ, оценка на машини и съоръжения в 
сферата на транспорта и металорежещите машини.

Недко Лазаров Стоянов, механизация на сел-
ското стопанство, международни икономически 
отношения, оценка на търговски предприятия и 
вземания, на недвижими имоти, на земеделски 
земи, автоексперт-оценител. 

Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог, 
технология на зърносъхранението, мелничар-
ството и хлебопроизводството, производство на 
комбинирани фуражи, експерт – европейско тех-
ническо законодателство и контрол за безопасност 
и качество, оценка на машини и съоръжения.

Детелина Антонова Иванова, машинен инже-
нер, топлоенергетика и ядрена енергетика, обслед-
ване за енергийна ефективност на промишлени 
системи, обследване за енергийна ефективност и 
сертифициране на сгради, работа с газови съоръ-
жения и инсталации, учител – машинен инженер.

Живко Петков Хърватов, електроинженер, 
електроснабдяване и електрообзавеждане. 

5.4. Съдебна компютърно-техническа екс-
пертиза

Георги Станчев Георгиев, инженер – електро-
акустика и ултразвукова техника, фоноскопна и 
видеоскопна експертиза.

Мариян Радев Няголов,  радиоинженер, радио- 
електронни системи и комплексни средства за 
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управление на подвижни обекти,  фоноскопна и 
видеоскопна експертиза.

Цанко Йорданов Цанев, инженер по радио-
електроника.

Мартин Иванов Петров, магистър по инфор-
матика, специалност „Информационни техноло-
гии“, CCNA 1-4.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Янка Костадинова Димитрова, техник-гео- 

дезист, строителен инженер – промишлено и 
гражданско строителство, оценка на недвижими 
имоти и земеделски земи.

Донка Георгиева Михайлова,  инженер-стро-
ител, строителство на сгради и съоръжения.

Йорданка Бончева Тодорова, оценка на не-
движими имоти, техник със средно образова-
ние – геодезия и картография.

Валентина Петрова Димитрова,  строителен 
техник, оценка на недвижими имоти.

Радка Василева Николова, строителен техник, 
оценка на недвижими имоти.

Таня Василева Събева, промишлено и граж-
данско строителство, конструкции на сгради и 
съоръжения.

Анна  Енчева Василева, архитектура, оценка 
на други активи (архитектурни паметници на 
културата и интериор).

Веселин Георгиев Атанасов, геодезия, фотогра-
метрия, картография.

Ивайло Петров Иванов, инженер – промиш-
лено и гражданско строителство, конструкции.

Костадинка Добрева Георгиева-Петрова, ин-
женер промишлено и гражданско строителство, 
оценка на недвижими имоти.

Костадин Христов Батанов, инженер-земеус-
троител, оценка на недвижими имоти, зем. земи, 
магистър инженер по геодезия, фотограметрия и 
картография, дейности по кадастър.

Стоянка Ганчева Циброва, строителен инже-
нер по промишлено и гражданско строителство, 
оценка на недвижими имоти, проектант, експерт-
оценител на оборотни и ДМА, оценител на земе-
делски земи, оценител на машини и съоръжения.

Румен Борисов Чифликчиев, експерт „Архи-
тектура и благоустройство“,  В и К и геодезия.

Димитрина Иванова Трифонова, техник със 
ср. образование – геодезия и картография, оценка 
на земеделски земи и трайни насаждения.

Нели Димитрова Василева, машинен инженер, 
оценка на недвижими имоти.

Пенка Христова Митева, техник със средно 
образование, оценител недвижими имоти, земе-
делски земи и трайни насаждения.

Атанас Йорданов Николов, електроинженер, 
оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски 
земи, на машини и съоръжения, на електронни 
изделия, компютри, земеделска техника.

Галя Петрова Генова, строителен техник, 
строителство и архитектура, оценка на инвести-
ционен проект.

Славка Йорданова Атанасова,  среден тех-
ник – водно строителство, оценка на инвести-
ционен проект.

Огнян Каменов Горанов, архитект.
Златка Стоянова Илиева, техник със средно 

образование, оценител на недвижими имоти.

Стойко Пенчев Керванов, строителен инженер 
по промишлено и гражданско строителство, пълна 
проектантска правоспособност – конструктивна 
организация и изпълнение на строителството.

Мария Иванова Хадживасилева, геодезист, 
регулации, кадастър, ЗУТ, картография, оценител 
на недвижими имоти и земеделски земи.

Иван Димитров Желязков, строителен инже-
нер – геодезия, фотограметрия и картография, 
инженер-геодезист, ограничена проектантска 
правоспособност – част геодезия.

Станьо Рачев Иванов, строителен инженер по 
промишлено и гражданско строителство (кон-
струкции), специалист по икономика и управление 
на инвестициите.

Антония Бориславова Кирилова, инженер-
геодезист.

Пламен Христов Панайотов, среден техник, 
водно строителство, оценка на недвижими 
имоти, на машини и съоръжения, на търговски 
предприятия и вземания, на земеделски земи и 
трайни насаждения. 

5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Петър Иванов Иванов, пожарна и аварийна 

безопасност.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Детелина Антонова Иванова, машинен инже-

нер, топлоенергетика и ядрена енергетика, обслед-
ване за енергийна ефективност на промишлени 
системи, обследване за енергийна ефективност и 
сертифициране на сгради, работа с газови съоръ-
жения и инсталации, учител – машинен инженер.

5.8. Съдебнооценителска-автотехническа 
експертиза

Емил Стефанов Жечев, машинен инженер, 
оценка на транспортни средства.

Тони Петров Тонев, машинен инженер, техно-
логия и организация на автомобилния транспорт, 
оценител на оборотни и дълготрайни активи, 
ремонт и експлоатация на машинно-тракторния 
парк.

Венелин Георгиев Андреев, машинен инженер. 
Недко Лазаров Стоянов, механизация на сел-

ското стопанство, международни икономически 
отношения, оценка на търговски предприятия и 
вземания, на недвижими имоти, на земеделски 
земи, автоексперт-оценител.

Атанаска Костадинова Атанасова-Боева, маши-
нен инженер, транспортна техника и технологии, 
оценка на трактори и автомобили, земеделски 
машини.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог по 

ХВП, технология на зърносъхранението, мелни-
чарството и хлебопроизводството, производство на 
комбинирани фуражи, експерт европейско техни-
ческо законодателство и контрол за безопасност 
и качество, оценка на машини и съоръжения.

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, доктор по биохимия, 

ДНК анализ и идентификация.
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7. Клас „Експертизи на материали,  вещества 
и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Велико Вичев Великов, инженер-химик, тех-

нология на пластмасите, експерт по опазване на 
околната среда.

Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен 
химик, молекулярно-генетична идентификация и 
определяне произход на животни и пол на птици, 
определяне състав и произход на хранителни 
продукти, суровини и фуражи.

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експер-
тиза

Галин Йовчев Марчев, магистър ветеринарна 
медицина.

Галина Михайлова Димитрова, зооинжинер.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Мирослав Иванов Кулев, инженер-агроном.
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог, 

технология на зърносъхранението, мелничар-
ството и хлебопроизводството, производство на 
комбинирани фуражи, експерт европейско техни-
ческо законодателство и контрол за безопасност 
и качество, оценка на машини и съоръжения.

Мариана Недкова Иванова, инженер-агроном, 
оценител на земеделски земи и трайни насаж-
дения.

Здравка Ангелова Дейкова, инженер по  горско 
стопанство, сертификат за оценител на позем-
лени имоти в горски територии, регистрирана 
в публичния регистър на физически лица за 
упражняване на лесовъдска практика. 

Димитър Варсамов Касабов, агроном по по-
левъдство.

10. Клас „Оценителни експертизи“

10.1. Оценка на недвижими имоти
Мария Недялкова Славкова, електроинженер, 

оценка на цели и общински предприятия, оцени-
тел на недвижими имоти.

Веселин Георгиев Вичев,  икономист по МТС, 
оценка на недвижими имоти.

Пламен Иванов Маринов, икономика и упра-
вление на строителството, оценка на недвижими 
имоти.

Мариана Димитрова Андонова, електроин-
женер, електроснабдяване и електрообзавежда-
не, оценител на недвижими имоти, машини и 
съоръжения.

Нина Георгиева Ставрева, аграрна икономика, 
оценител на земеделски земи и недвижими имоти.

Недко Лазаров Стоянов, механизация на сел-
ското стопанство, международни икономически 
отношения, оценка на търговски предприятия и 
вземания, на недвижими имоти, на земеделски 
земи, автоексперт-оценител. 

Донка Георгиева Михайлова, инженер-строи-
тел, строителство на сгради и съоръжения, оценка 
на недвижими имоти.

Стефка Иванова Мавродиева, инженер – ме-
ханично уредостроене, патентен специалист, оце-
нител на машини и съоръжения, на декоративно 
изкуство, дизайн, недвижими имоти, паметници 
на културата, права на интелектуална и индус-
триална собственост.

Нели Димитрова Василева, машинен инженер 
ССТ, оценител на недвижими имоти и машини.

Георги Ангелов Костов, техник със средно 
образование, геодезия и картография, оценка на 
недвижими имоти и земеделски земи.

Костадинка Добрева Георгиева-Петрова,  ин-
женер промишлено и гражданско строителство, 
оценка на недвижими имоти.

Радка Василева Николова,  строителен техник, 
оценка на недвижими имоти.

Атанас Йорданов Николов, електроинженер, 
оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски 
земи, на машини и съоръжения, на електронни 
изделия, компютри, земеделска техника.

Янка Костадинова Димитрова, техник-гео- 
дезист, строителен инженер – промишлено и 
гражданско строителство, оценка на недвижими 
имоти и земеделски земи.

Йорданка Бончева Тодорова, оценка на не-
движими имоти, техник със средно образова-
ние – геодезия и картография.

Валентина Петрова Димитрова, строителен 
техник, оценка на недвижими имоти.

Костадин Христов Батанов, инженер земеус-
троител, оценка на недвижими имоти, земеделски 
земи, магистър инженер по геодезия, фотогра-
метрия и картография, дейности по кадастър.

Стоянка Ганчева Циброва, строителен инже-
нер по промишлено и гражданско строителство, 
оценка на недвижими имоти, проектант, експерт-
оценител на оборотни и ДМА, оценител на земе-
делски земи, оценител на машини и съоръжения.

Пенка Христова Митева, техник със средно 
образование, оценител недвижими имоти, земе-
делски земи и трайни насаждения.

Златка Стоянова Илиева, техник със средно 
образование, оценител на недвижими имоти.

Мария Иванова Хадживасилева, геодезист, 
регулации, кадастър, ЗУТ, картография, оценител 
на недвижими имоти и земеделски земи.

Йорданка Бончева Тодорова, оценка на не-
движими имоти, техник със средно образова-
ние – геодезия и картография.

Пламен Христов Панайотов, среден техник, 
водно строителство, оценка на недвижими 
имоти, на машини и съоръжения, на търговски 
предприятия и вземания, на земеделски земи и 
трайни насаждения. 

10.3. Оценка на машини и съоръжения
Красимир Дончев Димитров, счетоводство 

и контрол, оценка на машини и съоръжения в 
електротехническата и електронната промишле-
ност и автотранспорта.

Стою Атанасов Станев, икономист по счето-
водната и финансово-контролната дейност, сер-
тификат за оценител на машини и съоръжения, 
активи – движимо имущество, методология, 
проблеми и аспекти.

Мариана Димитрова Андонова, електроин-
женер, електроснабдяване и електрообзавежда-
не, оценител на недвижими имоти, машини и 
съоръжения.

Галина Михайлова Димитрова, финанси, оцен-
ка на машини и съоръжения, активи – движимо 
имущество.

Стефка Иванова Мавродиева, инженер – ме-
ханично уредостроене, патентен специалист, оце-
нител на машини и съоръжения, на декоративно 
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изкуство, дизайн, недвижими имоти, паметници 
на културата, права на интелектуална и индус-
триална собственост.

Христо Райнов Минчев, инженер – далеко-
съобщителна техника, оценител на машини и 
съоръжения, на цели търговски предприятия.

Нели Димитрова Василева, машинен инженер 
ССТ, оценител на недвижими имоти и машини.

Ангел Георгиев Даскалов, машинен инже-
нер – ДВГ, оценка на машини и съоръжения в 
сферата на транспорта и металорежещите машини.

Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог, 
технология на зърносъхранението, мелничар-
ството и хлебопроизводството, производство на 
комбинирани фуражи, експерт европейско техни-
ческо законодателство и контрол за безопасност 
и качество, оценка на машини и съоръжения.

Камен Николов Богданов, машинен инженер, 
специалност „автоматизация на дискретното 
производство“, курс за автотехнически експер-
тизи, курс по роботика, роботехнически системи 
и ГАПС, специалист по възобновяема енергия 
и технологии в санитарните, отоплителните 
и климатичните предприятия, сертификат за 
оценка на машини и съоръжения, сертификат за 
устройство, начин на работа и проектиране на 
котли и котелни инсталации, слънчеви колек-
тори, термопомпи и термопомпени инсталации 
на VIESSMANN, лиценз за оценка на машини и 
съоръжения в сферата на машиностроителната 
и металообработваща промишленост.

Стоянка Ганчева Циброва, строителен инже-
нер по промишлено и гражданско строителство, 
оценка на недвижими имоти, проектант, експерт-
оценител на оборотни и ДМА, оценител на земе-
делски земи, оценител на машини и съоръжения.

Атанас Йорданов Николов, електроинженер, 
оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски 
земи, на машини и съоръжения, на електронни 
изделия, компютри, земеделска техника.

Пламен Христов Панайотов, среден техник, 
водно строителство, оценка на недвижими 
имоти, на машини и съоръжения, на търговски 
предприятия и вземания, на земеделски земи и 
трайни насаждения. 

10.4. Оценка на права на интелектуалната и 
индустриалната собственост и други фактически 
отношения

Стефка Иванова Мавродиева, инженер – ме-
ханично уредостроене, патентен специалист, оце-
нител на машини и съоръжения, на декоративно 
изкуство, дизайн, недвижими имоти, паметници 
на културата, права на интелектуална и индус-
триална собственост.

10.5. Оценка на търговски предприятия и 
вземания

Мария Недялкова Славкова,  електроинже-
нер, оценка на цели и общински предприятия, 
оценител на недвижими имоти.

Недко Лазаров Стоянов, механизация на сел-
ското стопанство, международни икономически 
отношения, оценка на търговски предприятия и 
вземания, на недвижими имоти, на земеделски 
земи, автоексперт-оценител. 

Христо Райнов Минчев, инженер – далеко-
съобщителна техника, оценител на машини и 
съоръжения, на цели търговски предприятия.

Пламен Христов Панайотов, среден техник, 
водно строителство, оценка на недвижими 
имоти, на машини и съоръжения, на търговски 
предприятия и вземания, на земеделски земи и 
трайни насаждения. 

10.8. Оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения

Нина Георгиева Ставрева,  аграрна икономика, 
оценител на земеделски земи и недвижими имоти.

Недко Лазаров Стоянов, механизация на сел-
ското стопанство, международни икономически 
отношения, оценка на търговски предприятия и 
вземания, на недвижими имоти, на земеделски 
земи, автоексперт-оценител. 

Георги Ангелов Костов, техник със средно 
образование, геодезия и картография, оценка на 
недвижими имоти и земеделски земи.

Атанас Йорданов Николов, електроинженер, 
оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски 
земи, на машини и съоръжения, на електронни 
изделия, компютри, земеделска техника.

Янка Костадинова Димитрова, техник-гео- 
дезист, строителен инженер – промишлено и 
гражданско строителство, оценка на недвижими 
имоти и земеделски земи.

Стоянка Ганчева Циброва, строителен инже-
нер по промишлено и гражданско строителство, 
оценка на недвижими имоти, проектант, експерт-
оценител на оборотни и ДМА, оценител на земе-
делски земи, оценител на машини и съоръжения.

Пенка Христова Митева, техник със средно 
образование, оценител недвижими имоти, земе-
делски земи и трайни насаждения.

Мария Иванова Хадживасилева, геодезист, 
регулации, кадастър, ЗУТ, картография, оценител 
на недвижими имоти и земеделски земи.

Мариана Недкова Иванова,  инженер-агро-
ном, оценител на земеделски земи и трайни 
насаждения.

Димитрина Иванова Трифонова, техник със 
средно образование – геодезия и картография, 
оценка на зем. земи и трайни насаждения.

Пламен Христов Панайотов, среден техник, 
водно строителство, оценка на недвижими 
имоти, на машини и съоръжения, на търговски 
предприятия и вземания, на земеделски земи и 
трайни насаждения. 

10.9. Оценка на поземлени имоти в горски 
територии

Здравка Ангелова Дейкова, инженер по  горско 
стопанство, сертификат за оценител на позем-
лени имоти в горски територии, регистрирана 
в публичния регистър на физически лица за 
упражняване на лесовъдска практика.

11. Клас „Други съдебни експертизи“
Галина Михайлова Димитрова, музейно дело.
Несрин Хасанова Якубова, специалист по 

турска филология и преподавател в СОУ, преводи 
от и на турски език.

Дорота Данута Чобанов, преводи от и на 
полски език.

Малвина Валентиновна Бъчварова, преводи 
от украински на български език и от руски на 
български език.
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16р. – Министърът на правосъдието на ос-
нование чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната 
власт обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от 
комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдеб-
ната власт за съдебния район на Окръжния 
съд – Монтана, и Административния съд – Мон-

тана, за 2021 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени 

доказателства
Инж. Йордан Антов Иванов, висше образова-

ние, специалност „Технология на пластмасите“, с 
удостоверение за завършен специализиран курс 
по криминалистически изследвания, въз основа 
на което да може да извършва графически, тра-
сологически и балистически експертизи – удос-
товерение № 13297 от 21.11.2007 г., издадено от 
НИКК – МВР.

1.2. Трасологични експертизи
Инж. Йордан Антов Иванов, висше образова-

ние, специалност „Технология на пластмасите“, с 
удостоверение за завършен специализиран курс 
по криминалистически изследвания, въз основа 
на което да може да извършва графически, тра-
сологически и балистически експертизи – удос-
товерение № 13297 от 21.11.2007 г., издадено от 
НИКК – МВР.

1.3. Съдебно-балистични експертизи
Инж. Йордан Антов Иванов, висше образова-

ние, специалност „Технология на пластмасите“, с 
удостоверение за завършен специализиран курс 
по криминалистически изследвания, въз основа 
на което да може да извършва графически, тра-
сологически и балистически експертизи – удос-
товерение № 13297 от 21.11.2007 г., издадено от 
НИКК – МВР.

1.4. Дактилоскопни експертизи
Инж. Йордан Антов Иванов, висше образова-

ние, специалност „Технология на пластмасите“, с 
удостоверение за завършен специализиран курс 
по криминалистически изследвания, въз основа 
на което да може да извършва графически, тра-
сологически и балистически експертизи – удос-
товерение № 13297 от 21.11.2007 г., издадено от 
НИКК – МВР.

1.5. Биометрични криминалистични експер-
тизи

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп 

и трупни части
Д-р Полин Василев Горанов, висше образова-

ние – медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи 

лица
Д-р Полин Василев Горанов, висше образова-

ние – медицина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на вещест-

вени доказателства
2.4. Съдебномедицинска експертиза по мате-

риали на досъдебното и съдебното производство
Д-р Крум Костадинов Крумов, висше образо-

вание, специалност „Медицина“, специалист по 
ушно-носно-гърлени болести, експерт по меди-
цински и по екологични проблеми.

Илия Тодоров Димитров, български и руски 
език, преводач от английски и руски език на 
български език.

Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен 
химик, молекулярно-генетична идентификация и 
определяне произход на животни и пол на птици, 
определяне състав и произход на хранителни 
продукти, суровини и фуражи.

Димитричка Иванова Габровска, педагогика 
на обучението по български език и немски език, 
немска филология, преводи от и на немски език.

Райчо Петров Вълчев, машинен инженер, 
механизация на селското стопанство, специалист 
по здравословни и безопасни условия на труд.

Камен Николов Богданов, машинен инженер, 
специалност „Автоматизация на дискретното 
производство“, курс за автотехнически експер-
тизи, курс по роботика, роботехнически системи 
и ГАПС, специалист по възобновяема енергия 
и технологии в санитарните, отоплителните 
и климатичните предприятия, сертификат за 
оценка на машини и съоръжения, сертификат за 
устройство, начин на работа и проектиране на 
котли и котелни инсталации, слънчеви колек-
тори, термопомпи и термопомпени инсталации 
на VIESSMANN, лиценз за оценка на машини и 
съоръжения в сферата на машиностроителната 
и металообработваща промишленост.

Марина Костадинова Хърватова, електроин-
женер, електроснабдяване и електрообзавежда-
не, ISO стандарти, системи за управление на 
качеството, на околната среда, интегрирани 
системи за управление, системи за производствен 
контрол, вътрешен и външен одит на системи 
за управление.

Росен Николов Генов, инженер-геофизик, 
геофизични методи на проучване на полезни 
изкопаеми, специалист по индустриална иконо-
мика и мениджмънт, специалист по здравослов-
ни и безопасни условия на труд, организация, 
управление и заплащане на труда на персонала.

Генади Георгиев Ганчев, инженер съобщителна 
и осигурителна техника и системи, магистър по 
безопасност на труда.

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни прево-
дачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за 
съдебния район на Окръжния и Администра-

тивния съд – Добрич, за 2021 г.
Хинчо Михалев Хинев, лиценз № 25191 от 

министъра на правосъдието и гражданските сво-
боди, Румъния, преводи от и на румънски език.

Несрин Хюсеин Йълмаз, турска филология, 
висше образование, преводи от и на турски език, 
специалист по турска филология и преподавател 
в СОУ.

Боряна Илиянова Христова, турска филология, 
висше образование, преводи от и на турски език, 
филолог, учител по турски език и литература.

Десислава Янушова Желязкова, магистър по 
българска филология, висше образование, преводи 
от и на полски език.

Илка Иванова Енчева, магистър по славянска 
филология – сръбски, хърватски език и сръбска, 
хърватска и словенска литература, филолог, учител 
по български език и литература.
2057
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Д-р Иван Йосифов Каменов, висше медицин-
ско образование с призната специалност „Нервни 
болести“.

Мая Иванова Кичева, висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална 
биология“, квалификация биохимик – клиничен 
химик, кандидат на биологичните науки.

Д-р Полин Василев Горанов, висше образова-
ние – медицина.

2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно 
здраве

Д-р Полин Василев Горанов, висше образова-
ние – медицина.

2.6. Съдебномедицински експертизи за иден-
тификация на човека

Борис Петров Шахов, висше образование, 
специалност „Молекулярна биология“, специа-
лизация „Микробиология“.

Мая Иванова Кичева, висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална 
биология“, квалификация биохимик – клиничен 
химик, кандидат на биологичните науки.

2.7. Съдебномедицинска експертиза за уста-
новяване на родителския произход

Николай Гинчев Тюфекчиев, висше образова-
ние, специалност „Биохимия и микробиология“, 
квалификация биохимик, микробиолог със спе-
циализация вирусология.

Мая Иванова Кичева, висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална 
биология“, квалификация биохимик – клиничен 
химик, кандидат на биологичните науки.

3.  Клас  „Съдебна  експертиза  на  психичното 
състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Росица Цветанова Русинова-Иванова, 

висше образование, специалност „Медицина“, 
лекар – специалист по психиатрия.

Д-р Николай Радославов Дончев, специалност 
„Медицина“, лекар – специалист по психиатрия.

3.2. Съдебно-психологична експертиза
Зофия Мария Янчак-Сердева, висше образова-

ние, специалност „Клинична психология“.
Ирина Пламенова Дамянова, висше образо-

вание, специалност „Психология“, магистър по 
„Юридическа психология“.

Силвия Николаева Антонова, висше образо-
вание, магистър по специалност „Юридическа 
психология“.

3.3. Съдебна психолого-психиатрична екс-
пертиза

Ирина Пламенова Дамянова, висше образо-
вание, специалност „Психология“, магистър по 
„Юридическа психология“.

3.4. Съдебна експертиза на психичното със-
тояние по писмени данни

Анна Костадинова Целова, висше образование, 
магистър по специалност „Социална педагогика и 
социално подпомагане“, специализация „Андраго-
гика“, квалификация социален работник/социален 
педагог, магистър по специалност „Психология“, 
квалификация психолог.

Ивайло Георгиев Панов, висше образова-
ние – бакалавър по специалността „Психология“, 
магистър по специалност „Когнитивна наука“.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Любка Иванова Костова, висше образование, 

специалност „Счетоводна отчетност“, икономист.
Райна Младенова Цветанова, висше образо-

вание, специалност „Счетоводство и контрол“, 
икономист-счетоводител.

Валентин Крумов Иванов, висше образование, 
специалност „Икономика на промишлеността“.

Ирен Петрова Александрова, висше обра-
зование, специалност „Счетоводна отчетност“, 
квалификация икономист.

Виолета Петрова Тодорова, висше образование, 
специалност „Счетоводна отчетност“, квалифи-
кация икономист-счетоводител.

Виолетка Каменова Найденова, средно об-
разование, специалност „Счетоводство и пла-
ниране на селското стопанство“, квалификация 
счетоводител.

Никола Иванов Петков, средно образование, 
специалност „Счетоводство на селското и горско 
стопанство“, счетоводител.

Костадинка Илиева Иванова, висше образо-
вание – професионален бакалавър, специалност 
„Икономика на кооперациите“, икономист.

Камелия Цветанова Трифонова, висше обра-
зование, специалност „Стопанско управление“, 
квалификация магистър по стопанско управление.

Мариана Димитрова Младенова, висше обра-
зование, специалност „Управление на бизнеса“, 
специализация „Бизнес и администрация“, ква-
лификация икономист-бизнесорганизатор.

Цветелина Фидосова Недкова, висше образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“, 
оценител на недвижими имоти, оценител на 
земеделски земи и трайни насаждения.

Габриела Ганчева Рачева, висше образование, 
специалност „Социално-икономическа инфор-
мация“.

Виктория Стефанова Петрова, висше образо-
вание – бакалавър, специалност „Счетоводство 
и контрол“.

Христина Атанасова Данова-Тодорова, висше 
образование, магистър, специалност „Счетовод-
ство и контрол“.

Цеца Вавилонова Рангелова, висше образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“.

Иван Аврамов Каменов, висше икономичес-
ко образование, специалност „Счетоводство и 
контрол“.

Радка Върбанова Костадинова, висше иконо-
мическо образование, специалност „Счетоводство 
и контрол“.

Галина Младенова Евгениева, висше иконо-
мическо образование, специалност „Маркетинг 
и мениджмънт“, сертификат за „съдебен счето-
водител“.

Ивалина Коцева Коцева-Симеонова, висше 
икономическо обазование, специалност „Счето-
водство и контрол“.

Пепа Иванова Петкова, висше икономическо 
образование, специалност „Финанси“, квалифика-
ционна степен бакалавър и магистърска степен 
по „Счетоводство и контрол“.

Бойка Любомирова Цекова, висше образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“.

Ангелина Цанкова Тодорова, средно специ-
ално образование, специалност „Счетоводство 
и контрол“.
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Ивайло Иванов Петров, висше икономичес-
ко образование, специалност „Икономика и 
управление на промишлеността“, управител на 
специализирано счетоводно предприятие.

Полина Димитрова Кавръкова, висше обра-
зование, специалност „Счетоводство и контрол“, 
професионална квалификация „икономист-счето-
водител“ и специалност „Право“, професионална 
квалификация „юрист“.

Анна Георгиева Найденова, висше икономи-
ческо образование, специалност „Организация 
на производството и управлението в промишле-
ността“, допълнителна специализация по „Иконо-
мика, организация и управление на търговската 
дейност“.

Виолета Руменчова Койчева, висше образо-
вание, образователно-квалификационна степен 
бакалавър, специалност „Счетоводство и контрол“, 
професионална квалификация „икономист“.

Диянка Кънева Миланова, висше образование, 
специалност „Управление и планиране на народ-
ното стопанство“, професионална квалификация 
„Икономист – плановик (синтетик)“.

Анна Любомирова Маринова-Здравкова, вис-
ше образование, специалност „Организация на 
производството и управление в промишленост-
та“, професионална квалификация „икономист“, 
допълнителна професионална квалификация 
„Икономическа педагогика“.

Десислава Тодорова Ангелова-Гергиева, висше 
образование, специалност „Финанси“, професио-
нална квалификация „Финансов мениджмънт“, 
допълнителни квалификации: специалност „Фи-
нанси“, специализация „Банково дело“ и специал-
ност „Финанси“, специализация „Финансово дело“.

4.2. Съдебна финансово-икономическа екс-
пертиза

Анатоли Николов Ранчев, висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“, квали-
фикация икономист-счетоводител.

Соня Иванова Перинска, висше образование, 
специалност „Икономика на промишлеността“, 
квалификация икономист.

Симеон Савов Учанов, висше образование, 
специалност „Счетоводна отчетност“, квалифи-
кация икономист-счетоводител. 

Първолетка Петрова Христова, висше об-
разование, специалност „Финанси“, кредит и 
застрахователно дело, квалификация „икономист-
финансист“.

Иванка Антонова Петкова, висше образова-
ние, специалност „Икономика на кооперациите“.

Илия Димитров Петров, висше образование, 
специалност „Планиране на промишлеността“, 
квалификация икономист.

Лина Захариева Цветкова, висше образование, 
специалност „Икономика на вътрешната търго-
вия“, квалификация икономист. 

Иванка Христова Виденова, висше образо-
вание, специалност „Счетоводна отчетност“, 
квалификация икономист-счетоводител.

Таня Сашова Тодорова, висше образование, 
специалност „Финанси“, квалификация ико-
номист, завършени курсове за Разработване и 
управление на проекти по програми на ЕС и на 
тема „Неправителствените организации и тяхната 
роля при реализация на европейски политики“.

Надя Вергилова Стефанова, висше образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“, 
квалификация икономист-счетоводител.

Зорница Тодорова Александрова, висше обра-
зование, специалност „Финанси“, квалификация 
магистър по икономика, с придобит практически 
опит в областта на земеделието.

Пепка Алексиева Рангелова, Монтана, висше 
образование по специалност „Икономика и управ-
ление на селското стопанство“, квалификация 
икономист по АПП, средно образование по спе-
циалност „Икономика“, профил „Промишленост 
и строителство“, квалификация икономист-сче-
товодител.

Петрана Рангелова Калистратова, висше 
образование, специалност „Финанси и кредит“, 
квалификация икономист-финансист.

Исай Венков Киров, висше образование, спе-
циалност „Застрахователно дело“, квалификация 
икономист-застраховател.

Калин Ангелов Найденов, висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“, оценител 
на машини и съоръжения.

Крум Георгиев Милетиев, висше образование, 
специалност „Финанси“.

Катя Георгиева Панова, висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“.

Олег Димитров Тодоров, висше образование, 
магистър, специалност „Финанси“.

Радка Върбанова Костадинова, висше иконо-
мическо образование, специалност „Счетоводство 
и контрол“.

Моника Петрова Димитрова, висше иконо-
мическо образование, специалност „Маркетинг 
и планиране“.

Галина Младенова Евгениева, висше иконо-
мическо образование, специалност „Маркетинг 
и мениджмънт“, сертификат за „съдебен счето-
водител“.

Ивалина Коцева Коцева-Симеонова, висше 
икономическо обазование, специалност „Счето-
водство и контрол“.

Пепа Иванова Петкова, висше икономическо 
образование, специалност „Финанси“, квалифика-
ционна степен бакалавър и магистърска степен 
по „Счетоводство и контрол“.

Бойка Любомирова Цекова, висше образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“.

Ангелина Цанкова Тодорова, средно специ-
ално образование, специалност „Счетоводство 
и контрол“.

Ивайло Иванов Петров, висше икономичес-
ко образование, специалност „Икономика и 
управление на промишлеността“, управител на 
специализирано счетоводно предприятие.

Полина Димитрова Кавръкова, висше обра-
зование, специалност „Счетоводство и контрол“, 
професионална квалификация „икономист-счето-
водител“ и специалност „Право“, професионална 
квалификация „юрист“.

Анна Георгиева Найденова, висше икономи-
ческо образование, специалност „Организация 
на производството и управлението в промишле-
ността“, допълнителна специализация по „Иконо-
мика, организация и управление на търговската 
дейност“.

Диянка Кънева Миланова, висше образование, 
специалност „Управление и планиране на народ-
ното стопанство“, професионална квалификация 
„икономист-плановик (синтетик)“.

Анна Любомирова Маринова-Здравкова, вис- 
ше образование, специалност „Организация на 
производството и управление в промишленост-
та“, професионална квалификация „икономист“, 



СТР.  114  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 29

допълнителна професионална квалификация 
„Икономическа педагогика“.

Десислава Тодорова Ангелова-Гергиева, висше 
образование, специалност „Финанси“, професио-
нална квалификация „Финансов мениджмънт“, 
допълнителни квалификации: специалност „Фи-
нанси“, специализация „Банково дело“ и специал-
ност „Финанси“, специализация „Финансово дело“.

4.3. Съдебно-стокова експертиза
Галина Младенова Евгениева, висше иконо-

мическо образование, специалност „Маркетинг 
и мениджмънт“, сертификат за „съдебен счето-
водител“.

Бойка Любомирова Цекова, висше образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“.

Ангелина Цанкова Тодорова, средно специ-
ално образование, специалност „Счетоводство 
и контрол“.

Ивайло Иванов Петров, висше икономичес-
ко образование, специалност „Икономика и 
управление на промишлеността“, управител на 
специализирано счетоводно предприятие.

Полина Димитрова Кавръкова, висше обра-
зование, специалност „Счетоводство и контрол“, 
професионална квалификация „икономист-счето-
водител“ и специалност „Право“, професионална 
квалификация „юрист“.

Диянка Кънева Миланова, висше образование, 
специалност „Управление и планиране на народ-
ното стопанство“, професионална квалификация 
„икономист-плановик (синтетик)“.

Анна Любомирова Маринова-Здравкова, вис-
ше образование, специалност „Организация на 
производството и управление в промишленост-
та“, професионална квалификация „икономист“, 
допълнителна професионална квалификация 
„Икономическа педагогика“.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-
тизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Стефка Миланова Рашевска-Симеонова, 

висше образование, специалност „Технология 
на машиностроенето“, квалификация машинен 
инженер, специалност „Сондиране и добив на 
нефт и газ“, квалификация магистър инженер 
по газоснабдяване, специалност „Промишлено 
и гражданско строителство“ с гражданска про-
фесионална квалификация магистър инженер, 
оценител на недвижими имоти, оценител на 
машини и съоръжения.

Серафим Каменов Серафимов, висше образо-
вание, специалност „Геодезия, фотограметрия и 
картография“, квалификация инженер-геодезист, 
правоспособност за извършване на дейности по 
кадастъра, пълна проектантска правоспособност.

Стефка Петрова Цекова, висше образование, 
специалност „Горско стопанство“, квалификация 
инженер по горско стопанство, оценител на по-
землени имоти в горски територии.

Стефан Александров Сайков, висше образо-
вание, специалност „Геология и проучване на 
полезните изкопаеми“, квалификация инженер-
геолог по проучване на полезни изкопаеми, 
включен в регистъра на Камарата на инжене-
рите в инвестиционното проектиране за лицата 
с пълна проектантска правоспособност по част 
Инженерно-геоложки проучвания.

Румяна Петкова Иванова, висше образование, 
магистър, специалност „Машиностроителна тех-

ника и технологии“ и специалност „Транспортна 
техника и технологии“.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Иван Луканов Александров, висше образова-

ние, специалност „Двигатели с вътрешно горене“, 
квалификация машинен инженер.

Младен Бойчев Цветанов, полувисше образо-
вание и учителска правоспособност, преподавател 
по учебна и производствена практика – ДВГ.

Боян Борисов Лозанов, висше образование, 
специалност „Мотострелкови войски“, военна 
квалификация офицер от мотострелкови войски, 
гражданска специалност „Двигатели с вътрешно 
горене“, квалификация машинен инженер, оце-
нител на машини и съоръжения.

Румен Дамянов Георгиев, висше образование, 
специалност „Транспорт и енергетика“, квали-
фикация машинен инженер с педагогическа 
правоспособност. 

Ивайло Петков Найденов, висше образование, 
специалност „Транспортна техника и технологии“, 
квалификация машинен инженер, сертификат 
за автоексперт – курс „Автотехническа експер-
тиза – проблеми, методика, пазарна стойност. 
Ликвидация на щети по МПС и ППС“.

Емил Димитров Караенев, висше образование, 
специалност „Селскостопанска техника“, квалифи-
кация машинен инженер, оценител на машини и 
съоръжения, оценител на търговски предприятия 
и вземания, удостоверение за професионална ква-
лификация по автотехническа експертиза с рег. 
№ 22890 от 19.02.2015 г., издадено от ТУ – София.

Орлин Бориславов Серафимов, средно спе-
циално образование, специалност „КИП и А“, 
придобита професионална квалификация по 
„Технологии и безопасност в автомобилния 
транспорт“ – съгласно удостоверение с рег. 
№ 11723/23.10.2000 г., издадено от ТУ – София.

5.3. Съдебна инженерно-технологична екс-
пертиза

Горан Ценов Горанов, висше образование, 
специалност „Минна електромеханика“, квали-
фикация минен инженер-електромеханик.

5.4. Съдебна компютърно-техническа екс-
пертиза

Десислава Замфирова Замфирова, висше об-
разование, специалност „Информатика“.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Илия Методиев Йорданов, висше образова-

ние, специалност „Водоснабдяване и канализа-
ция – пречистване“, квалификация строителен 
инженер по ВК „пречистване на водите“.

Калина Боянова Борисова-Шакъ, висше об-
разование, магистър по специалност „Промиш-
лено и гражданско строителство“ с гражданска 
професионална квалификация магистър инже-
нер, бакалавър по специалност „Организация и 
управление на тактическите подразделения на 
строителни войски“ с военна професионална 
квалификация офицер.

Васил Константинов Василев, средно образо-
вание, специалност „Строител“, квалификация 
строителен техник.

Антоанета Костова Тонева-Георгиева, висше 
образование, специалност „Архитектура“, квали-
фикация архитект.
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Виолета Борисова Рашевска, средно образо-
вание, специалност „Строител“, квалификация 
строителен техник, оценител на недвижими имоти.

Мариета Георгиева Димитрова, средно образо-
вание, специалност „Строителство и архитектура“, 
квалификация строителен техник.

Людмила Горанова, висше образование, спе-
циалност „Мостове и тунели“, инженер-строител, 
оценител на недвижими имоти.

Виолета Николова Якимова, средно образо-
вание, специалност „Геодезия и картография“, 
квалификация среден техник – геодезист.

Милка Тончева Гогова-Младенова, висше 
образование, специалност „Земеустройство“, ква-
лификация инженер-земеустроител, оценител на 
земеделски земи и трайни насаждения.

Даринка Атанасова Джонова, средно образо-
вание, специалност „Геодезия и картография“, 
квалификация техник-геодезист.

Дамянка Младенова Тодорова, средно специал-
но образование по специалността „Строителство 
и архитектура“

Евдокия Йорданова Иванова, средно спе-
циално образование, специалност „Геодезия и 
картография“.

Галина Петрова Лазарова-Иванова, висше 
образование, специалност „Архитектура“.

Маргарита Димитрова Върбанова, висше обра-
зование, специалност „Промишлено и гражданско 
строителство“.

Анжела Младенова Паскова, висше образо-
вание, специалност „Промишлено и гражданско 
строителство“.

Наталия Томова Иванова, средно специално 
образование, специалност „Геодезия и карто-
графия“.

Лиза Петкова Изатовска, висше образование, 
специалност „Геодезия, фотограметрия карто-
графия“, квалификация инженер по геодезия, 
фотограметрия и картография, оценител на недви-
жими имоти, правоспособност за извършване на 
дейности по кадастъра, оценител на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Петя Красимирова Антонова-Ценкова, средно 
образование, специалност „Строителство и архи-
тектура“, придобита професионална квалификация 
„строителен техник“.

5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
5.8. Съдебнооценителска-автотехническа екс-

пертиза
Ивайло Петков Найденов, висше образование, 

специалност „Транспортна техника и технологии“, 
квалификация машинен инженер, сертификат 
за автоексперт – курс „Автотехническа експер-
тиза – проблеми, методика, пазарна стойност. 
Ликвидация на щети по МПС и ППС“.

Милан Атанасов Златков, средно специално 
образование, специалност „Автомобили – експло-
атация, поддържане и ремонт“ и допълнителна 
квалификация – оценител на недвижими имоти, 
машини и съоръжения, съгласно представени 
сертификати за оценителска правоспособност с 
рег. № 100100286 от 14.12.2009 г. за оценка на не-
движими имоти и рег. № 300100128 от 14.12.2009 г. 
за оценка на машини и съоръжения, издадени от 
Камарата на независимите оценители в България.

Боян Борисов Лозанов, висше образование, 
специалност „Мотострелкови войски“, военна 
квалификация офицер от мотострелкови войски, 
гражданска специалност „Двигатели с вътрешно 
горене“, квалификация машинен инженер, оце-
нител на машини и съоръжения.

Емил Димитров Караенев, висше образование, 
специалност „Селскостопанска техника“, квалифи-
кация машинен инженер, оценител на машини и 
съоръжения, оценител на търговски предприятия 
и вземания, удостоверение за професионална ква-
лификация по автотехническа експертиза с рег. 
№ 22890 от 19.02.2015 г., издадено от ТУ – София.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
6.5. Съдебно-екологична експертиза

7. Клас „Експертизи на материали,  вещества 
и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева, висше образование, 

специалност „Молекулярна и функционална 
биология“, квалификация биохимик – клиничен 
химик, кандидат на биологичните науки.

7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
7.4. Съдебна химико-токсикологична (токси-

кохимична) експертизa

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експер-

тиза
Иво Боянов Иванов, висше образование, спе-

циалност „Ветеринарна медицина“, квалификация 
доктор по ветеринарна медицина.

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Тодор Станимиров Ангелов, висше образова-

ние, специалност „Икономика“, квалификация 
агроном – икономист.

Петко Иванов Беличовски, висше образование, 
специалност „Растителна защита“, агроном – рас-
тителна защита.

Теменужка Иванова Миланова, висше обра-
зование, специалност „Агроинженерство поле-
въдство“.

Румен Димитров Гоцов, висше образова-
ние – агротехническо, представени копия на 
сертификат за оценителска правоспособност от 
Камарата на независимите оценители в България, 
рег. № 810100067 от 30.12.2010 г., и сертификат 
№ 1161/52 за експерт-оценител на земеделски 
земи, подобренията и насажденията върху тях.

Зорница Тодорова Александрова, висше обра-
зование, специалност „Финанси“, квалификация 
магистър по икономика, с придобит практически 
опит в областта на земеделието.

Доц. д-р Енчо Генадиев Давидков, висше об-
разование, специалност „Полевъдство“, придобита 
научна степен „кандидат на селскостопанските 
науки“, научно звание „старши научен сътрудник 
втора степен“, оценител на земеделски земи, съг-
ласно Удостоверение № 327 на Министерството 
на земеделието и горите.
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Иван Петров Петров, висше образование, об-
разователно-квалификационна степен – магистър, 
специалност „Горско стопанство“, професионална 
квалификация „инженер по горско стопанство“.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Оценителни експертизи“
10.1. Оценка на недвижими имоти
Атанас Миланов Златков, висше образование, 

квалификационна степен – магистър, специал-
ност „Лесоползване и икономика на горското 
стопанство“ и допълнителна квалификация оцени-
тел на недвижими имоти, на поземлени имоти в 
горски територии, на машини и съоръжения и на 
земеделски земи и трайни насаждения съгласно 
представени сертификати за оценителска право-
способност с рег. № 100100285 от 14.12.2009 г. за 
оценка на недвижими имоти, рег. № 820100063 
от 30.09.2011 г. за оценка на поземлени имоти в 
горски територии, рег. № 300100770 от 17.11.2014 г. 
за оценка на машини и съоръжения и рег. 
№ 810100467 от 11.02.2015 г. за оценка на земе-
делски земи и трайни насаждения, издадени от 
Камарата на независимите оценители в България.

Милан Атанасов Златков, средно специално 
образование, специалност „Автомобили – екс-
плоатация, поддържане и ремонт“ и допълнителна 
квалификация – оценител на недвижими имоти, 
машини и съоръжения, съгласно представени 
сертификати за оценителска правоспособност 
с рег. № 100100286 от 14.12.2009 г. за оценка 
на недвижими имоти и рег. № 300100128 от 
14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения, 
издадени от Камарата на независимите оцени-
тели в България.

Даринка Атанасова Джонова, средно образо-
вание, специалност „Геодезия и картография“, 
квалификация „техник-геодезист“, придобита 
професионална компетентност в областта на 
ценообразуването на недвижимите имоти и строи-
телството – сертификат № I-03 от 4.07.2003 г., 
издаден от „Цеси Инвест“ – ЕООД – гр. София, 
за завършен курс и успешно положен изпит – тест, 
за получаване на квалификация „Оценител на 
недвижими имоти“, за изготвяне на пазарни оцен-
ки, както и сертификат № V-10 от 11.11.2002 г., 
издаден от „Цеси Инвест“ – ЕООД – гр. София, за 
завършен курс и успешно положен изпит – тест, 
за получаване на квалификация „Оценител на 
земеделски земи“.

10.2. Оценка на недвижими културни ценности
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Атанас Миланов Златков, висше образование, 

квалификационна степен – магистър, специалност 
„Лесоползване и икономика на горското стопан-
ство“ и допълнителна квалификация оценител 
на недвижими имоти, на поземлени имоти в 
горски територии, на машини и съоръжения и на 
земеделски земи и трайни насаждения съгласно 
представени сертификати за оценителска право-
способност с рег. № 100100285 от 14.12.2009 г. за 
оценка на недвижими имоти, рег. № 820100063 от 
30.09.2011 г. за оценка на поземлени имоти в гор-
ски територии, рег. № 300100770 от 17.11.2014 г. за 
оценка на машини и съоръжения и рег. № 810100467 
от 11.02.2015 г. за оценка на земеделски земи и 
трайни насаждения, издадени ок Камарата на 
независимите оценители в България.

Милан Атанасов Златков, средно специално 
образование, специалност „Автомобили – екс-
плоатация, поддържане и ремонт“ и допълнителна 
квалификация – оценител на недвижими имоти, 
машини и съоръжения съгласно представени 
сертификати за оценителска правоспособност 
с рег. № 100100286 от 14.12.2009 г. за оценка 
на недвижими имоти и рег. № 300100128 от 
14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения, 
издадени от Камарата на независимите оцени-
тели в България.

Инж. Владислав Кирилов Воденичаров, вис-
ше образование по специалност „Обогатяване 
на полезни изкопаеми“, представени копия на 
сертификат с рег. № 300100620 от 3.11.2010 г. от 
Камарата на независимите оценители в България 
за оценка на машини и съоръжения и лиценз 
№ 5600 от 20.05.1997 г. от Агенцията за привати-
зация за оценка на машини и съоръжения в сфе-
рата на минната промишленост, строителството 
и електронната промишленост.

Боян Борисов Лозанов, висше образование, 
специалност „Мотострелкови войски“, военна 
квалификация офицер от мотострелкови войски, 
гражданска специалност „Двигатели с вътрешно 
горене“, квалификация машинен инженер, оце-
нител на машини и съоръжения.

Емил Димитров Караенев, висше образова-
ние, специалност „Селскостопанска техника“, 
квалификация машинен инженер, оценител на 
машини и съоръжения, оценител на търговски 
предприятия и вземания, удостоверение за про-
фесионална квалификация по автотехническа 
експертиза с рег. № 22890 от 19.02.2015 г., издадено 
от ТУ – София.

10.4. Оценка на права на интелектуалната и 
индустриалната собственост и други фактически 
отношения

Емил Димитров Караенев, висше образование, 
специалност „Селскостопанска техника“, квалифи-
кация машинен инженер, оценител на машини и 
съоръжения, оценител на търговски предприятия 
и вземания, удостоверение за професионална ква-
лификация по автотехническа експертиза с рег. 
№ 22890 от 19.02.2015 г., издадено от ТУ – София.

10.5. Оценка на търговски предприятия и 
вземания

Емил Димитров Караенев, висше образование, 
специалност „Селскостопанска техника“, квалифи-
кация машинен инженер, оценител на машини и 
съоръжения, оценител на търговски предприятия 
и вземания, удостоверение за професионална ква-
лификация по автотехническа експертиза с рег. 
№ 22890 от 19.02.2015 г., издадено от ТУ – София.

10.6. Оценка на финансови активи и финан-
сови институции

10.7. Оценка на други активи, включително 
произведения на изкуството, които не са движими 
културни ценности

10.8. Оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения

Атанас Миланов Златков, висше образование, 
квалификационна степен – магистър, специалност 
„Лесоползване и икономика на горското стопан-
ство“ и допълнителна квалификация оценител 
на недвижими имоти, на поземлени имоти в 
горски територии, на машини и съоръжения и на 
земеделски земи и трайни насаждения съгласно 
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834. – Българската народна банка на основа-
ние чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:

Месечен баланс на управление „Емисионно“ 
към 31.03.2021 г.

Активи  Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута 23 256 253
Монетарно злато и други инстру-
менти в монетарно злато 3 698 602
Инвестиции в ценни книжа 29 138 599
Всичко активи: 56 093 454
Пасиви
Банкноти и монети в обращение 21 208 666
Задължения към банки 19 777 156
Задължения към правителството
и бюджетни организации 7 267 319
Задължения към други депозанти 1 270 196
Депозит на управление „Банково“ 6 570 117
Всичко пасиви: 56 093 454

Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов Т. Цветкова

Месечен баланс на управление „Банково“ 
към 31.03.2021 г.

Активи  Хил. лв.
Злато и други благородни метали 47 093
Вземания от правителството 
на Република България 0
Капиталови инвестиции и квота 
в МВФ 1 994 712
Дълготрайни материални и
нематериални активи 139 820
Други активи 26 109
Депозит в управление „Емисионно“ 6 570 117
Всичко активи: 8 777 851
Пасиви
Кредити от МВФ 0
Задължения към международни 
финансови институции 3 331 421
Други пасиви 717 865
Всичко задължения: 4 049 286
Основен капитал 20 000
Резерви 4 914 678
Неразпределена печалба -206 113
Всичко собствен капитал: 4 728 565
Всичко пасиви: 8 777 851
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова Т. Цветкова
2091

18. – Прокурорската колегия на Висшия съ-
дебен съвет:

1. Обявява на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, 
ал. 1 от ЗСВ и съгласно решение на Прокурорската 
колегия на Висшия съдебен съвет по протокол 
№ 07/24.02.2021 г., т. 7.2, във връзка с чл. 191, 
ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ конкурс за първоначално 
назначаване и заемане на 25 (двадесет и пет) 
длъжности „прокурор“ в районните прокуратури, 
както следва:

 – Районна прокуратура – Благоевград –  
2 (две) длъжности;

 – Районна прокуратура – Видин – 1 (една) 
длъжност;

представени сертификати за оценителска право-
способност с рег. № 100100285 от 14.12.2009 г. за 
оценка на недвижими имоти, рег. № 820100063 от 
30.09.2011 г. за оценка на поземлени имоти в гор-
ски територии, рег. № 300100770 от 17.11.2014 г. за 
оценка на машини и съоръжения и рег. № 810100467 
от 11.02.2015 г. за оценка на земеделски земи и 
трайни насаждения, издадени от Камарата на 
независимите оценители в България.

Даринка Атанасова Джонова, средно образо-
вание, специалност „Геодезия и картография“, 
квалификация „техник-геодезист“; придобита 
професионална компетентност в областта на 
ценообразуването на недвижимите имоти и строи-
телството – сертификат № I-03 от 4.07.2003 г., 
издаден от „Цеси Инвест“ – ЕООД – гр. София, 
за завършен курс и успешно положен изпит – тест, 
за получаване на квалификация „Оценител на 
недвижими имоти“, за изготвяне на пазарни оцен-
ки, както и сертификат № V-10 от 11.11.2002 г., 
издаден от „Цеси Инвест“ – ЕООД – гр. София, за 
завършен курс и успешно положен изпит – тест, 
за получаване на квалификация „Оценител на 
земеделски земи“.

10.9. Оценка на поземлени имоти в горски 
територии

Атанас Миланов Златков, висше образование, 
квалификационна степен – магистър, специалност 
„Лесоползване и икономика на горското стопан-
ство“ и допълнителна квалификация оценител 
на недвижими имоти, на поземлени имоти в 
горски територии, на машини и съоръжения и на 
земеделски земи и трайни насаждения съгласно 
представени сертификати за оценителска право-
способност с рег. № 100100285 от 14.12.2009 г. за 
оценка на недвижими имоти, рег. № 820100063 от 
30.09.2011 г. за оценка на поземлени имоти в гор-
ски територии, рег. № 300100770 от 17.11.2014 г. за 
оценка на машини и съоръжения и рег. № 810100467 
от 11.02.2015 г. за оценка на земеделски земи и 
трайни насаждения, издадени от Камарата на 
независимите оценители в България.

Стефка Петрова Цекова, висше образование, 
специалност „Горско стопанство“, квалификация 
инженер по горско стопанство, сертификат за оце-
нителска правоспособност за оценка на поземлени 
имоти в горски територии, рег. № 820100333 от 
9.04.2012 г., издаден от Камарата на независимите 
оценители в България.

11. Клас „Други съдебни експертизи“
Мая Иванова Кичева, висше образование, спе-

циалност „Молекулярна и функционална биоло-
гия“, квалификация биохимик – клиничен химик, 
кандидат на биологичните науки – молекулярно-
генетична идентификация и определяне произход 
на животни и пол на птици, определяне състав 
и произход на хранителни продукти, суровини и 
фуражи, включително генно-модифицирани орга-
низми (ГМО), с молекулярно-генетични методи.

Пламен Любенов Ерменков, образование 
висше, професионална квалификация експерт-
кинолог.

Анюта Петрова Каменова-Борин, висше об-
разование, специалност „История“.

Иван Венециев Пешунов, висше образование, 
специалност „Публична администрация“, трудо-
воправни спорове.
2114
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 – Районна прокуратура – Враца – 2 (две) 
длъжности;

 – Районна прокуратура – Монтана – 3 (три) 
длъжности;

 – Районна прокуратура – Самоков – 2 (две) 
длъжности;

 – Районна прокуратура – Хасково – 1 (една) 
длъжност;

 – Районна прокуратура – Кърджали – 2 (две) 
длъжности;

 – Районна прокуратура – Шумен – 3 (три) 
длъжности;

 – Районна прокуратура – Силистра – 3 (три) 
длъжности;

 – Районна прокуратура – Бургас – 6 (шест) 
длъжности.

2. На основание чл. 181, ал. 2 и 4 от ЗСВ 
кандидатите подават писмено заявление за учас-
тие в конкурса в 14-дневен срок от датата на 
обнародване на обявата в „Държавен вестник“. 
Разписаният към момента ред за подаване на 
заявления за участие е лично или чрез писмено 
упълномощен представител в администрацията 
на Висшия съдебен съвет (София, ул. Екзарх Йо-
сиф № 12). С оглед спазване на въведените към 
момента противоепидемични мерки в страната 
и в случай че същите се запазят, заявления за 
участие се подават само чрез лицензиран пощен-
ски оператор, с известие за доставяне (обратна 
разписка), в деловодството на Висшия съдебен 
съвет (София, ул. Екзарх Йосиф № 12).

Заявления, подадени след срока, не се раз-
глеждат. При подаване на заявлението по пощата 
определяща е датата на пощенското клеймо (датно 
клеймо) при изпращането. 

Към заявлението се прилагат следните до-
кументи:

2.1. подробна автобиография, подписана от 
кандидата;

2.2. нотариално заверено копие от диплома за 
завършено висше образование по специалността 
„Право“; завършилите висше образование в чуж-
дестранно висше учебно заведение представят 
диплома, легализирана и призната от МОН и 
приравнена към шестобалната система;

2.3. нотариално заверено копие от удостовере-
ние за придобита юридическа правоспособност;

2.4. медицинско удостоверение, издадено в 
резултат на извършен медицински преглед, че 
лицето не страда от психическо заболяване, и 
медицинско удостоверение, че лицето не се води 
на учет;

2.5. нотариално заверено копие от трудова/
служебна и/или осигурителна книжка или друг 
документ, удостоверяващ съответен стаж по 
чл. 164 от ЗСВ за длъжността;

2.6. декларация за българско гражданство по 
чл. 162 от ЗСВ по образец;

2.7. попълнен въпросник по образец, изготвен 
от Прокурорската колегия на Висшия съдебен 
съвет, във връзка с притежаваните от кандидата 
нравствени качества;

2.8. мотивационно писмо;
2.9. други документи, които по преценка на 

кандидата имат отношение към професионалните 
или нравствените му качества.

3. Конкурсът да се проведе от конкурсна 
комисия на два етапа – писмен и устен изпит 
по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.

4. Датата, часът и мястото на провеждане на 
писмения изпит допълнително да се обнародват в 
„Държавен вестник“, публикуват в един централен 
всекидневник, както и на интернет страницата 
на Висшия съдебен съвет.

5. Устният изпит да се проведе по график и 
на места, определени от конкурсната комисия.
2110

1. – ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната ли-
ния София – Пловдив, железопътни участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септем-
ври“ на територията на община Белово, област 
Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона 
за държавната собственост съобщава на Васил 
Величков Пеев, наследник на Величко Василев 
Пеев, съсобственик на поземлен имот с иден-
тификатор по КККР 03592.1.3040, образуван от 
имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор 48903.1.436, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, област 
Пазарджик, за постановяването на Решение № 97 
на Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
1938

2. – ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив, железопътни участъци Со-
фия – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ 
на територията на община Белово, област Пазар-
джик, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за 
държавната собственост съобщава на Красимир 
Стефанов Вакарелски, Мария Георгиева Блажева, 
Петранка Йорданова Вълкова, Венко Александров 
Попов и Йордан Стефанов Стойчев, наследни-
ци на Петър Георгиев Гаджев, съсобственици 
на поземлен имот с идентификатор по КККР 
03592.1.2968, образуван от имот по регистър към 
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 03592.1.440, 
намиращ се в землището на гр. Белово, община 
Белово, област Пазарджик, за постановяването 
на Решение № 97 на Министерския съвет от 
4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1939

3. – ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната ли-
ния София – Пловдив, железопътни участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септем-
ври“ на територията на община Белово, област 
Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона 
за държавната собственост съобщава на Стела 
Матеева Маноилова и Милчо Георгиев Манои-
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лов, наследници на Христо Иванов Маноилов, 
съсобственици на поземлен имот с идентифика-
тор по КККР 03592.1.2970, образуван от имот по 
регистър към одобрен ПУП – ПП с идентифика-
тор 03592.1.441, намиращ се в землището на гр. 
Белово, община Белово, област Пазарджик, за 
постановяването на Решение № 97 на Министер-
ския съвет от 4.02.2021 г., с което се отчуждават 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождението на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
1940

4. – ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната ли-
ния София – Пловдив, железопътни участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септем-
ври“ на територията на община Белово, област 
Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от За-
кона за държавната собственост съобщава на 
Цветанка Йорданова Кокаланова, наследница 
на Георги Димитров Кокаланов, съсобственица 
на поземлен имот с идентификатор по КККР 
03592.1.2972, образуван от имот по регистър към 
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 03592.1.442, 
намиращ се в землището на гр. Белово, община 
Белово, област Пазарджик, за постановяването 
на Решение № 97 на Министерския съвет от 
4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1941

5. – ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив, железопътни участъци Со-
фия – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ 
на територията на община Белово, област Пазар-
джик, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за 
държавната собственост съобщава на Анастасия 
Костадинова Кокаланова-Худемчук, Николай 
Димитров Куртев, Катя Трифонова Митрева 
и Мирослава Стоянова Кабурова, наследници 
на Методи Коцев Кокаланов, съсобственици 
на поземлен имот с идентификатор по КККР 
03592.1.2974, образуван от имот по регистър към 
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 03592.1.443, 
намиращ се в землището на гр. Белово, община 
Белово, област Пазарджик, за постановяването 
на Решение № 97 на Министерския съвет от 
4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1942

6. – ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пе-

лин и Елин Пелин – Септември“, на територията 
на община Белово, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Илинка Георгиева Говедарова, Иван 
Христов Янаков, Христо Костадинов Янаков, 
Красимир Костадинов Янаков, Еленка Стоянова 
Бояджиева, Димитър Стоянов Янаков, Спасимира 
Иванова Янакова и Незабравка Ненова Янакова, 
наследници на Иван Костадинов Янаков (Иван 
Коцев Янаков), съсобственици на поземлен имот 
с идентификатор по КККР 03592.1.2978, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.445, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1943

7. – ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Илиана Кирилова Ма-
гаранова, Екатерина Ангелова Мизова, Георги 
Ангелов Мизов, Никола Ангелов Мизов, Йорданка 
Ангелова Мизова, Василка Ангелова Мизова и 
Дуда Ангелова Мизова, наследници на Петър 
Ангелов Мизов, съсобственици на поземлен имот 
с идентификатор по КККР 03592.1.2984, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.453, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1944

8. – ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пе-
лин и Елин Пелин – Септември“, на територията 
на община Белово, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
ност съобщава на Генка Христова Смърдилова и 
Георги Ангелов Кръстев, наследници на Георги 
Христов Гьонев, съсобственици на поземлен имот 
с идентификатор по КККР 03592.1.2988, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.455, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
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отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1945

9. – ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавна-
та собственост съобщава на Щериана Василева 
Щерева-Иванова, Савка Калинова Петрова и 
Владимир Йорданов Ненов, наследници на Хрис-
тена Весилева Костадинова, съсобственици на 
поземлени имоти с идентификатори по КККР 
03592.1.2998 и 03592.1.2994, образувани от имот 
по регистър към одобрен ПУП – ПП с идентифи-
катор № 03592.1.461, намиращ се в землището на 
гр. Белово, община Белово, Софийска област, за 
постановяването на Решение № 97 на Министер-
ския съвет от 4.02.2021 г., с което се отчуждават 
имоти и части от имоти – частна собственост, за 
държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред администра-
тивния съд по местонахождението на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
1946

10. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пе-
лин и Елин Пелин – Септември“, на територията 
на община Белово, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
ност съобщава на Стоян Петров Иванов, Васил 
Иванов Блажев, Лазарина Петрова Мечкарова, 
Анета Йорданова Мечкарова, Стефан Захариев 
Костадинов и Иванка Петрова Мечкарова, на-
следници на Димитър Иванов Ветренски, съсоб-
ственици на поземлени имоти с идентификатор 
по КККР 03592.1.3001 и 03592.1.3000, образувани 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.482, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1947

11. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-

рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Петър Петров Кокошков, 
Иванка Димитрова Атанасова, Йорданка Стоянова 
Димитрова, Мария Цветкова Велева, Александър 
Константинов Велев, Лилия Константинова Веле-
ва, Ангел Константинов Ангелов, Мария Йоланта 
Майевска-Велева, Даринка Ангелова Ангелова, 
Маргарита Драгомирова Александрова-Манова, 
Маргарита Иванова Александрова, Антон Иванов 
Вълчанов, Йорданка Стоянова Димитрова и Алек-
сандър Константинов Кисов, наследници на Здрав-
ка Александрова Томова, съсобственици на позем-
лен имот с идентификатор по КККР 03592.1.3003, 
образуван от имот по регистър към одобрен 
ПУП – ПП с идентификатор № 03592.1.497, нами-
ращ се в землището на гр. Белово, община Белово, 
Софийска област, за постановяването на Решение 
№ 97 на Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което 
се отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1948

12. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Дафинка Йорданова Йор-
данова, наследник на Митра Петрова Малинова, 
собственичка на поземлен имот с идентификатор 
по КККР 03592.1.3013, образуван от имот по ре-
гистър към одобрен ПУП – ПП с идентификатор 
№ 03592.1.506, намиращ се в землището на гр. 
Белово, община Белово, Софийска област, за пос-
тановяването на Решение № 97 на Министерския 
съвет от 4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти 
и части от имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
1949

13. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Мира Иванова Гогова, 
наследник на Иван Димитров Шопов, собстве-
ничка на поземлени имоти с идентификатори 
по КККР 03592.1.3016 и 03592.1.3015, образувани 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.509, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 



БРОЙ 29  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  121   

Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1950

14. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Крум Милчов Добрев, 
Димитър Трайков Димитров, Красимир Георги-
ев Добрев, Георги Стоянов Георгиев, Йорданка 
Иванова Магаранова-Константинопулу, Недялка 
Данчева Георгиева и Георги Иванов Панов, на-
следници на Михал Добрев Стоилов (Михаил 
Добрев Стоилов), съсобственици на поземлен имот 
с идентификатор по КККР 03592.1.3022, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.543, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1951

15. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Пенко Богданов Станчев 
и Иван Ангелов Данчев, наследници на Димитър 
Дамянов Асенов, съсобственици на поземлен имот 
с идентификатор по КККР 03592.1.3024, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.544, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1952

16. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 

собственост съобщава на Петя Илиева Бошова и 
Илиян Илиев Бошев, наследници на Иван Ми-
тов Минов, съсобственици на поземлен имот с 
идентификатор по КККР 03592.1.3026, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.545, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1953

17. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Дамян Атаносов Ни-
колов и Христоско Методиев Томев, наследници 
на Дамян Атанасов Николов, Стефка Иванова 
Томева (Стефка Иванова Накова) и Христо 
Методиев Томев (Христоско Методиев Томев), 
съсобственици на поземлен имот с идентифика-
тор по КККР 03592.1.3030, образуван от имот по 
регистър към одобрен ПУП – ПП с идентификатор 
№ 03592.1.546, намиращ се в землището на гр. 
Белово, община Белово, Софийска област, за пос-
тановяването на Решение № 97 на Министерския 
съвет от 4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти 
и части от имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
1954

18. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пе-
лин и Елин Пелин – Септември“, на територията 
на община Белово, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Славка Василева Батаклиева, наслед-
ник на Илия Георгиев Арнаудски (Илия Георгиев 
Арнаутски), собственичка на поземлен имот с 
идентификатор по КККР 03592.1.3032, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.567, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1955
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19. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Марийка Георгиева 
Тасева, наследник на Йордан Петков Ветренски, 
собственичка на поземлен имот с идентификатор 
по КККР 03592.1.3007, образуван от имот по ре-
гистър към одобрен ПУП – ПП с идентификатор 
№ 03592.1.574, намиращ се в землището на гр. 
Белово, община Белово, Софийска област, за пос-
тановяването на Решение № 97 на Министерския 
съвет от 4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти 
и части от имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
1956

20. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавна-
та собственост съобщава на Веселка Троянова 
Дунева, наследник на Троян Иванов Дунев, соб-
ственичка на поземлени имоти с идентификатори 
по КККР 03592.1.2840 и 03592.1.2839, образувани 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.584, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1957

21. – ДП „Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“ в качеството си на 
инвеститор на обект: Изграждане на обект 
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин 
Пелин – Ихтиман от проект „Модернизация на 
железопътната линия София – Пловдив: жп учас-
тъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Сеп-
тември“, на територията на община Белово, 
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от 
Закона за държавната собственост съобщава на 
Костадин Любенов Пенков и Костадин Борисов 
Пенков, наследници на Мариола Костадинова 
Пенкова (Мариола Димитрова Пенкова), съсоб-
ственици на поземлени имоти с идентификатори 
по КККР 03592.1.2846 и 03592.1.2845, образувани 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.587, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 

отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1958

22. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавна-
та собственост съобщава на Мария Максимова 
Джандева, Блародна Николова Дошева-Здравкова, 
Елена Кирилова Щиплийска, Цветанка Кирилова 
Павлова и Анелия Николова Дошева, наследници 
на Христо Петров Стоянкин, съсобственици на 
поземлени имоти с идентификатори по КККР 
03592.1.2852 и 03592.1.2851, образувани от имот по 
регистър към одобрен ПУП – ПП с идентифика-
тор № 03592.1.611, намиращ се в землището на 
гр. Белово, община Белово, Софийска област, за 
постановяването на Решение № 97 на Министер-
ския съвет от 4.02.2021 г., с което се отчуждават 
имоти и части от имоти – частна собственост, за 
държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред администра-
тивния съд по местонахождението на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
1959

23. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавна-
та собственост съобщава на Биляна Христова 
Майер-Тодориева, наследница на Христо Георги-
ев Тодориев, собственичка на поземлен имот с 
идентификатор по КККР 03592.1.2854, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.612, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1960

24. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: ж.п участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Мариела Станкова Ана-
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долиева, Ренета Станкова Клисарова и Веселина 
Николова Димитрова, наследници на Кузо Геор-
гиев Мърцев, съсобственици на поземлен имот с 
идентификатор по КККР 03592.1.2856, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.613, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1961 

25. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пе-
лин и Елин Пелин – Септември“, на територията 
на община Белово, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
ност съобщава на Цветомира Петкова Денчева 
и Ива Петкова Иванова, наследници на Георги 
Митов Кутрев, съсобственици на поземлен имот 
с идентификатор по КККР 03592.1.2860, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.615, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1962

26. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на наследници на Никола 
Митов Кривчов, наследници Костадин Митов 
Кривчев и наследници Иванка Митова Кривчова, 
наследници на Мито Георгиев Кривчов, съсоб-
ственици на поземлен имот с идентификатор по 
КККР 03592.1.2878, образуван от имот по регис-
тър към одобрен ПУП – ПП с идентификатор 
№ 03592.1.660, намиращ се в землището на гр. 
Белово, община Белово, Софийска област, за пос-
тановяването на Решение № 97 на Министерския 
съвет от 4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти 
и части от имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“. 
1963

27. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пе-
лин и Елин Пелин – Септември“, на територията 
на община Белово, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Иван Асенов Иванов и Магдалена 
Павлова Шотева, наследници на Иван Атанасов 
Лазаров, съсобственици на поземлени имоти с 
идентификатор по КККР 03592.1.2874, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.658, и поземлен имот с 
идентификатор по КККР 03592.1.2890, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.694, намиращи се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1964

28. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на наследници на Георги 
Христодоров, наследници Мариола Христодорова, 
наследници на Люба Христодорова и наследници 
Костадин Христодоров, и Магда Петрова Вели-
нова, наследници на Христодор Коцев Данков, 
съсобственици на поземлен имот с идентификатор 
по КККР 03592.1.2900, образуван от имот по ре-
гистър към одобрен ПУП – ПП с идентификатор 
№ 03592.1.699, намиращ се в землището на гр. 
Белово, община Белово, Софийска област, за пос-
тановяването на Решение № 97 на Министерския 
съвет от 4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти 
и части от имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
1965

29. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пе-
лин и Елин Пелин – Септември“, на територията 
на община Белово, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Диана Колева Костова и Валентин 
Василев Костов, наследници на Ангел Димитров 
Кръстев, съсобственици на поземлен имот с 
идентификатор по КККР 03592.1.2906, образуван 
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от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.706, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1966

30. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Александър Стоянов Шо-
пов, наследник на Иванка Александрова Шопова, 
собственик на поземлени имоти с идентификатор 
по КККР 03592.1.2937 и 03592.1.2936, образувани 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.1245, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1967

31. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Димитър Георгиев Ка-
раджов, Стефка Георгиева Караджова, Даниела 
Георгиева Нейчева и Росица Иванова Троянова, 
наследници на Троян Иванов Христосков (Троян 
Иванов Георгиев), съсобственици на поземлен 
имот с идентификатор по КККР 03592.1.2932, 
образуван от имот по регистър към одобрен 
ПУП – ПП с идентификатор № 03592.1.1248, 
намиращ се в землището на гр. Белово, община 
Белово, Софийска област, за постановяването 
на Решение № 97 на Министерския съвет от 
4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти и час-
ти от имоти – частна собственост, за държавна 
нужда. Решението на Министерския съвет може 
да бъде обжалвано пред административния съд 
по местонахождението на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
1968

32. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 

София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Йорданка Кирилова 
Драганова, Лазарина Спасова Балдева, Георги 
Йорданов Лаков, Антоанета Павлова Божков и 
Марин Гетов Лаков, наследници на Стоян Лаза-
ров Шопов, съсобственици на поземлени имоти с 
идентификатор по КККР 03592.1.2751 и 03592.1.2750, 
образувани от имот по регистър към одобрен 
ПУП – ПП с идентификатор № 03592.1.1969, на-
миращ се в землището на гр. Белово, община 
Белово, Софийска област, за постановяването 
на Решение № 97 на Министерския съвет от 
4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти и час-
ти от имоти – частна собственост, за държавна 
нужда. Решението на Министерския съвет може 
да бъде обжалвано пред административния съд 
по местонахождението на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
1969

33. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав-
ната собственост съобщава на Мария Христова 
Ванчева, наследник на Михал Георгиев Искров, 
собственичка на поземлен имот с идентификатор 
по КККР 03592.1.2755, образуван от имот по ре-
гистър към одобрен ПУП – ПП с идентификатор 
№ 03592.1.1974, намиращ се в землището на гр. 
Белово, община Белово, Софийска област, за пос-
тановяването на Решение № 97 на Министерския 
съвет от 4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти 
и части от имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
1970

34. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пе-
лин и Елин Пелин – Септември“, на територията 
на община Белово, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Димитър Петров Атанасов, наслед-
ник на Братя Н.Г.А Иванови Александриеви, 
собственик на поземлени имоти с идентификатор 
по КККР 03592.1.2777 и 03592.1.2778, образувани 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.2002, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
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ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1971

35. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пе-
лин и Елин Пелин – Септември“, на територията 
на община Белово, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Ася Любомирова Гергова, Христи-
на Любомирова Атева, Иво Стефанов Кръстев, 
Атанаска Спасова Илчева и Георги Димитров 
Ботушаров, наследници на Димитър Георгиев 
Ботушаров, съсобственици на поземлен имот с 
идентификатор по КККР 03592.1.2815, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.2012, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1972

36. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пе-
лин и Елин Пелин – Септември“, на територията 
на община Белово, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Крум Василев Ноев, Катя Василева 
Нолева-Танева, Борислав Витков Милев, Йорданка 
Димитрова Начева, Екатерина Владимирова Ди-
манова, Йорданка Димитрова Миткова, Дафинка 
Димитрова Микова-Аспарухова, Йорданка Тодо-
рова Багаин, Йордан Банков Банков, Надежда 
Георгиева Илчева, Илияна Кирилова Магаранова, 
Нина Димитрова Кехайова, Ангел Владимиров 
Кочев, Ния Ангелова Кочева, Николета Георгиева 
Илиева, Диана Георгиева Лютгенс и Красимир 
Йорданов Филипов, наследници на Ана Георгиева 
Димитрова, съсобственици на поземлен имот с 
идентификатор по КККР 03592.1.2813, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.2013, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1973

37. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-

рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Георги Иванов Шопов 
и Райка Ангелова Христоскова, наследници на 
Иван Христов Ангелов, съсобственици на позем-
лен имот с идентификатор по КККР 03592.1.2821, 
образуван от имот по регистър към одобрен 
ПУП – ПП с идентификатор № 03592.1.2018, 
намиращ се в землището на гр. Белово, община 
Белово, Софийска област, за постановяването 
на Решение № 97 на Министерския съвет от 
4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти и час-
ти от имоти – частна собственост, за държавна 
нужда. Решението на Министерския съвет може 
да бъде обжалвано пред административния съд 
по местонахождението на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
1974

38. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пе-
лин и Елин Пелин – Септември“, на територията 
на община Белово, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Милка Ангелова Стоянова, Елена 
Димитрова Пешева и Петя Стоянова Джелепова, 
наследници на Елена Христова Станчева (Елена 
Иванова Станчева), съсобственици на поземлен 
имот с идентификатор по КККР 03592.1.2822, 
образуван от имот по регистър към одобрен 
ПУП – ПП с идентификатор № 03592.1.2019, 
намиращ се в землището на гр. Белово, община 
Белово, Софийска област, за постановяването 
на Решение № 97 на Министерския съвет от 
4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти и час-
ти от имоти – частна собственост, за държавна 
нужда. Решението на Министерския съвет може 
да бъде обжалвано пред административния съд 
по местонахождението на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
1975

39. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав-
ната собственост съобщава на Васил Георгиев 
Гелев, наследник на Ангел Павлов Христосков, 
собственик на поземлен имот с идентификатор 
по КККР 03592.1.2724, образуван от имот по 
регистър към одобрен ПУП – ПП с идентифика-
тор № 03592.1.2091, намиращ се в землището на 
гр. Белово, община Белово, Софийска област, за 
постановяването на Решение № 97 на Министер-
ския съвет от 4.02.2021 г., с което се отчуждават 
имоти и части от имоти – частна собственост, за 
държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред администра-
тивния съд по местонахождението на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
1976
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40. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Ирене-Мария Липетцки 
Петров, Марина Рачева Мауерман, наследни-
ци на Рада Благоева Петрова, наследници на 
Димитър Благой Петров, наследници на Влада 
Петрова Карастоянова, наследници на Мария 
Петрова Балабанова и наследници на Елиза Рачо 
Петрова, наследници на Рачо Петров Стоянов, 
съсобственици на поземлен имот с идентифика-
тор по КККР 03592.1.2715, образуван от имот по 
регистър към одобрен ПУП – ПП с идентифика-
тор № 03592.1.2125, намиращ се в землището на 
гр. Белово, община Белово, Софийска област, за 
постановяването на Решение № 97 на Министер-
ския съвет от 4.02.2021 г., с което се отчуждават 
имоти и части от имоти – частна собственост, за 
държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред администра-
тивния съд по местонахождението на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
1977

41. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Емил Иванов Божурин, 
наследник на Стоян Николов Божурин, съсоб-
ственик на поземлени имоти с идентификатор 
по КККР 03592.1.2690 и 03592.1.2691, образувани 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП 
с идентификатор ПУП – ПП с № 03592.1.2132, 
намиращ се в землището на гр. Белово, община 
Белово, Софийска област, за постановяването 
на Решение № 97 на Министерския съвет от 
4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти и час-
ти от имоти – частна собственост, за държавна 
нужда. Решението на Министерския съвет може 
да бъде обжалвано пред административния съд 
по местонахождението на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
1978

42. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавна-
та собственост съобщава на Елена Димитрова 
Пешева и Георги Томов Станчев, наследници на 
Мито (Димитър) Николов Рафилов, съсобственици 
на поземлени имоти с идентификатор по КККР 

03592.1.2689, 03592.1.2688 и 03592.1.2687, образувани 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.2136, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1979

43. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Стоянка Драгомирова 
Янакиева-Стоянова, Румен Драгомиров Янакиев 
и Любомир Кирилов Янакиев, наследници на 
Янаки Ангелов Смърдилов, съсобственици на 
поземлени имоти с идентификатор по КККР 
03592.1.2640, 03592.1.2641, 03592.1.2644, 03592.1.2643 
и 03592.1.2645, образувани от имот по регис-
тър към одобрен ПУП – ПП с идентификатор 
№ 03592.1.2186, намиращ се в землището на гр. 
Белово, община Белово, Софийска област, за пос-
тановяването на Решение № 97 на Министерския 
съвет от 4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти 
и части от имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
1980

44. – ДП „Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“ в качеството си на 
инвеститор на обект: Изграждане на обект 
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин 
Пелин – Ихтиман от проект „Модернизация на 
железопътната линия София – Пловдив: жп учас-
тъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Сеп-
тември“, на територията на община Белово, 
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от 
Закона за държавната собственост съобщава на 
Диана Христова Чергарова и наследниците на 
Иван Димитров Арчев, наследници на Димитър 
Христов Арчев, съсобственици на поземлен имот 
с идентификатор по КККР 03592.1.2919, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.1109, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1981

45. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
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фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пе-
лин и Елин Пелин – Септември“, на територията 
на община Белово, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
ност съобщава на Валентина Томова Кунчева, 
Христо Томов Илчев и на наследниците на Тома 
Николаев Илчов, наследници на Томо Христов 
Илчов (Тома Христов Илчов), съсобственици на 
поземлени имоти с идентификатори по КККР 
03592.1.2684, 03592.1.2683 и 03592.1.2685, образувани 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.2135, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1982

46. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Китка Благова Пирин-
дева, Мариета Николаева Иванова, Благовест 
Николаев Пириндев, Иван Яков Яков, Георги 
Чавдаров Дренчев, Ахинора Чавдарова Дренче-
ва, Анна Матеева Мицова и на наследниците на 
Матея Начов Амбарев, наследници на Стоянка 
Якова Иванова, съсобственици на поземлен имот 
с идентификатор по КККР 03592.1.2020, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.2020, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1983

47. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав-
ната собственост съобщава на наследниците на 
Христина Димитрова Явакиева, наследник на 
Мария Димитрова Манчева, съсобственици на 
поземлени имоти с идентификатори по КККР 
03592.1.2722 и №03592.1.2721, образувани от имот 
по регистър към одобрен ПУП – ПП с идентифи-
катор № 03592.1.2093, намиращ се в землището на 
гр. Белово, община Белово, Софийска област, за 

постановяването на Решение № 97 на Министер-
ския съвет от 4.02.2021 г., с което се отчуждават 
имоти и части от имоти – частна собственост, за 
държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред администра-
тивния съд по местонахождението на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
1984

48. – ДП „Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“ в качеството си на 
инвеститор на обект: Изграждане на обект 
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин 
Пелин – Ихтиман от проект „Модернизация 
на железопътната линия София – Пловдив: 
жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пе-
лин – Септември“, на територията на община 
Белово, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съ-
общава на Недялка Стоянова Паулман-Данкова, 
наследница на Екатерина Николова Витанова, 
съсобственик на поземлен имот с идентифика-
тор по КККР 03592.1.2892, образуван от имот 
по регистър към одобрен ПУП – ПП с иден-
тификатор № 03592.1.695, намиращ се в земли-
щето на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1985

49. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Валентина Иванова 
Зонгова, наследник на Петър Павлов Христов, 
съсобственик на поземлен имот с идентификатор 
по КККР 03592.1.2894, образуван от имот по ре-
гистър към одобрен ПУП – ПП с идентификатор 
№ 03592.1.696, намиращ се в землището на гр. 
Белово, община Белово, Софийска област, за пос-
тановяването на Решение № 97 на Министерския 
съвет от 4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти 
и части от имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
1986

50. – ДП „Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“ в качеството си на 
инвеститор на обект: Изграждане на обект 
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин 
Пелин – Ихтиман от проект „Модернизация 
на железопътната линия София – Пловдив: 
жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пе-
лин – Септември“, на територията на община 
Белово, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съ-
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общава на Михаил Руменов Трифонов, Марийка 
Костадинова Станева, Димитър Костадинов 
Хаджикоцев, Йорданка Димитрова Начева и 
Калоян Начев Начев, наследници на Петър Ми-
тов Мизов, съсобственици на поземлен имот с 
идентификатор по КККР 03592.1.2898, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.698, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1987

51. – ДП „Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“ в качеството си на 
инвеститор на обект: Изграждане на обект 
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин 
Пелин – Ихтиман от проект „Модернизация на 
железопътната линия София – Пловдив: жп учас-
тъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Сеп-
тември“, на територията на община Белово, 
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от 
Закона за държавната собственост съобщава на 
Георги Ангелов Кръстев, наследник на Кръстю 
Христов Кръстев, съсобственик на поземлен имот 
с идентификатор по КККР 03592.1.2902, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.700, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1988

52. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Ангел Иванов Мигаров, 
наследник на Севда Иванова Мигарова, съсоб-
ственик на поземлен имот с идентификатор по 
КККР 03592.1.2904, образуван от имот по регис-
тър към одобрен ПУП – ПП с идентификатор 
№ 03592.1.705, намиращ се в землището на гр. 
Белово, община Белово, Софийска област, за пос-
тановяването на Решение № 97 на Министерския 
съвет от 4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти 
и части от имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
1989

53. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 

на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Димитър Методиев 
Кръстев, Александър Спасов Цветански, Десис-
лава Спасова Цветанска, Методи Спасов Кръстев, 
Васка Дельова Динкова, Георги Атанасов Динков и 
Василка Стойнова Димитрова, наследници на Спас 
Кръстев Тасов, съсобственици на поземлен имот 
с идентификатор по КККР 03592.1.2910, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.708, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1990

54. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пе-
лин и Елин Пелин – Септември“, на територията 
на община Белово, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
ност съобщава на Елисавета Иванова Несторова 
и Вергил Иванов Щерев, наследници на Елена 
Томова Щерева, съсобственици на поземлен имот 
с идентификатор по КККР 03592.1.2954, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.1239, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1991

55. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пе-
лин и Елин Пелин – Септември“, на територията 
на община Белово, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Йорданка Траянова Николова, Ана-
стасия Димитрова Мизова, Иван Димитров Мизов 
и Ивайло Димитров Мизов, наследници на Иван 
Митов Мизов, съсобственици на поземлен имот с 
идентификатор по КККР 03592.1.2952, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.1240, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
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отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1992

56. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав-
ната собственост съобщава на Благой Любенов 
Спасов, наследник на Любен Благоев Спасов, 
съсобственик на поземлен имот с идентификатор 
по КККР 03592.1.2942, образуван от имот по ре-
гистър към одобрен ПУП – ПП с идентификатор 
№ 03592.1.1244, намиращ се в землището на гр. 
Белово, община Белово, Софийска област, за пос-
тановяването на Решение № 97 на Министерския 
съвет от 4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти 
и части от имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
1993

57. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Марийка Костадинова 
Станева, Георги Костадинов Хаджикоцев и Ди-
митър Костадинов Хаджикоцев, наследници на 
Георги Хаджикоцев Митов (Георги Коцев Митов), 
съсобственици на поземлени имоти с иденти-
фикатори по КККР 03592.1.2748 и №03592.1.2747, 
образувани от имот по регистър към одобрен 
ПУП – ПП с идентификатор № 03592.1.1970, 
намиращ се в землището на гр. Белово, община 
Белово, Софийска област, за постановяването 
на Решение № 97 на Министерския съвет от 
4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти и час-
ти от имоти – частна собственост, за държавна 
нужда. Решението на Министерския съвет може 
да бъде обжалвано пред административния съд 
по местонахождението на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
1994

58. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Надежда Стойнова 

Петрова, наследник на Стойно Николов Атанасов, 
съсобственик на поземлен имот с идентификатор 
по КККР 03592.1.2753, образуван от имот по ре-
гистър към одобрен ПУП – ПП с идентификатор 
№ 03592.1.1973, намиращ се в землището на гр. 
Белово, община Белово, Софийска област, за пос-
тановяването на Решение № 97 на Министерския 
съвет от 4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти 
и части от имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
1995

59. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Христо Михайлов Цин-
царов, Иванка Михайлова Богоина, Ели Павлова 
Бояджиева, Наташа Милодраг Радева и Атанас 
Милодрагов Янакиев, наследници на Мария Ни-
колова Томова, съсобственици на поземлен имот 
с идентификатор по КККР 03592.1.2794, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.1994, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1996

60. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Лимонка Йорданова 
Кордова, наследник на Тома Димитров Гаджов 
(Тома Димитров Гаджев), съсобственик на позем-
лен имот с идентификатор по КККР 03592.1.2772, 
образуван от имот по регистър към одобрен 
ПУП – ПП с идентификатор № 03592.1.1998, 
намиращ се в землището на гр. Белово, община 
Белово, Софийска област, за постановяването 
на Решение № 97 на Министерския съвет от 
4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти и час-
ти от имоти – частна собственост, за държавна 
нужда. Решението на Министерския съвет може 
да бъде обжалвано пред административния съд 
по местонахождението на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
1997

61. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
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на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пе-
лин и Елин Пелин – Септември“, на територията 
на община Белово, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
ност съобщава на Демир Василев Врачански, Иво 
Венков Русинов и Петя Венкова Джамалидини, 
наследници на Христо Коцев Русинов, съсобстве-
ници на поземлени имоти с идентификатори по 
КККР 03592.1.2761 и №03592.1.2760, образувани 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.1999, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1998

62. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пе-
лин и Елин Пелин – Септември“, на територията 
на община Белово, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Йордан Иванов Ветренски, наслед-
ник на Илия Николов Атанасов, съсобственик 
на поземлени имоти с идентификатори по КККР 
03592.1.2781 и №03592.1.2780, образувани от имот по 
регистър към одобрен ПУП – ПП с идентификатор 
№ 03592.1.2003, намиращ се в землището на гр. 
Белово, община Белово, Софийска област, за пос-
тановяването на Решение № 97 на Министерския 
съвет от 4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти 
и части от имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
1999

63. – ДП „Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“ в качеството си на 
инвеститор на обект: Изграждане на обект 
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин 
Пелин – Ихтиман от проект „Модернизация на 
железопътната линия София – Пловдив: жп учас-
тъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Сеп-
тември“, на територията на община Белово, 
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от 
Закона за държавната собственост съобщава на 
Георги Димитров Ветренски и Мария Петрова 
Калугерова, наследници на Методи Христов 
Ветренски, съсобственици на поземлен имот с 
идентификатор по КККР 03592.1.2005, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.2005, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 

Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2000

64. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Йорданка Петрова Божу-
рина, наследник на Йорданка Томова Божурина, 
съсобственик на поземлен имот с идентификатор 
по КККР 03592.1.2006, образуван от имот по ре-
гистър към одобрен ПУП – ПП с идентификатор 
№ 03592.1.2006, намиращ се в землището на гр. 
Белово, община Белово, Софийска област, за пос-
тановяването на Решение № 97 на Министерския 
съвет от 4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти 
и части от имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
2001

65. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Катя Костадинова Ком-
сийска, наследник на Михал Коцев Цинцаров, 
съсобственик на поземлен имот с идентификатор 
по КККР 03592.1.2825, образуван от имот по ре-
гистър към одобрен ПУП – ПП с идентификатор 
№ 03592.1.2021, намиращ се в землището на гр. 
Белово, община Белово, Софийска област, за пос-
тановяването на Решение № 97 на Министерския 
съвет от 4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти 
и части от имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
2002

66. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Милен Георгиев Ще-
рев, Мария Александрова Георгиева, Йорданка 
Любенова Семерджиева и Даниела Кирилова 
Йорданова, наследници на Йорданка Минкова 
Попова, съсобственици на поземлен имот с 
идентификатор по КККР 03592.1.2827, образуван 
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от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.2022, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2003

67. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавна-
та собственост съобщава на Тодорка Кръстева 
Иванчева, Николай Мирославов Иванчев и Сер-
гей Ангелов Темелкова, наследници на Надежда 
Костадинова Хаджииванчева (Надежда Атанасова 
Иванчева), съсобственици на поземлен имот с 
идентификатор по КККР 03592.1.2829, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.2024, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2004

68. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пе-
лин и Елин Пелин – Септември“, на територията 
на община Белово, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
ност съобщава на Демир Василев Врачански, Иво 
Венков Русинов и Петя Венкова Джамалидини, 
наследници на Екатерина Димитрова Русинова 
(Екатерина Христова Котова), съсобственици на 
поземлени имоти с идентификатори по КККР 
03592.1.2801 и №03592.1.2800, образувани от имот 
по регистър към одобрен ПУП – ПП с идентифи-
катор № 03592.1.2051, намиращ се в землището на 
гр. Белово, община Белово, Софийска област, за 
постановяването на Решение № 97 на Министер-
ския съвет от 4.02.2021 г., с което се отчуждават 
имоти и части от имоти – частна собственост, за 
държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред администра-
тивния съд по местонахождението на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
2005

69. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 

от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Сашка Иванова Петкова, 
Красимир Иванов Петков и Веска Коцева Петкова, 
наследници на Димитър Тодоров Петков, съсоб-
ственици на поземлени имоти с идентификатори 
по КККР 03592.1.2716 и № 03592.1.2717, образувани 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.2087, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2006

70. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Методи Георгиев Мето-
диев и Александър Георгиев Христов, наследници 
на Екатерина Иванова Христова, съсобственици 
на поземлени имоти с идентификатори по КККР 
03592.1.2670 и № 03592.1.2669, образувани от имот 
по регистър към одобрен ПУП – ПП с идентифи-
катор № 03592.1.2095, намиращ се в землището на 
гр. Белово, община Белово, Софийска област, за 
постановяването на Решение № 97 на Министер-
ския съвет от 4.02.2021 г., с което се отчуждават 
имоти и части от имоти – частна собственост, за 
държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред администра-
тивния съд по местонахождението на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
2007

71. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пе-
лин и Елин Пелин – Септември“, на територията 
на община Белово, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
ност съобщава на Владимир Тодоров Венков и 
Галя Тодорова Венкова, наследници на Иванка 
Георгиева Стоева, съсобственици на поземлени 
имоти с идентификатори по КККР 03592.1.2718 
и № 03592.1.2719, образувани от имот по регис-
тър към одобрен ПУП – ПП с идентификатор 
№ 03592.1.2096, намиращ се в землището на гр. 
Белово, община Белово, Софийска област, за пос-
тановяването на Решение № 97 на Министерския 
съвет от 4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти 
и части от имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
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съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
2008

72. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пе-
лин и Елин Пелин – Септември“, на територията 
на община Белово, Софийска област, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Дамян Атанасов Дамянов и Петър 
Димитров Илчев, наследници на Евдокия Петро-
ва Илчева, съсобственици на поземлен имот с 
идентификатор по КККР 03592.1.2734, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.2122, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2009

73. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Стоянка Цветанова 
Цинцаров, Марина Венкова Ганчева и Йордан 
Дойчев Бабеков, наследници на Йордан Коцев 
Цинцаров, съсобственици на поземлен имот с 
идентификатор по КККР 03592.1.2149, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.2149, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2010

74. – ДП „Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“ в качеството си на 
инвеститор на обект: Изграждане на обект 
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин 
Пелин – Ихтиман от проект „Модернизация 
на железопътната линия София – Пловдив: 
жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пе-
лин – Септември“, на територията на община 
Белово, Софийска област, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
щава на Мария Максимова Джандева, Петрунка 
Иванова Киркова, Цветанка Кирилова Павлова, 

Елена Кирилова Щиплийска, Илиана Кирилова 
Магаранова, Екатерина Ангелова Мизова, Георги 
Ангелов Мизов, Никола Ангелов Мизов, Йордан-
ка Ангелова Мизова, Василка Ангелова Мизова 
и Дуда Ангелова Мизова, наследници на Петър 
Ангелов Мизов, съсобственици на поземлен имот 
с идентификатор по КККР 03592.1.2151, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.2151, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2011

75. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Христиана Генчева 
Гуджева-Лалова и Румяна Николова Самунева, 
наследници на Христина Николова Дундарова, 
съсобственици на поземлени имоти с идентифи-
катори по КККР 03592.1.2630, образуван от имот 
по регистър към одобрен ПУП – ПП с иденти-
фикатор № 03592.1.2158, и 03592.1.2184, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.2184, намиращи се в 
землището на гр. Белово, община Белово, Софий-
ска област, за постановяването на Решение № 97 
на Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което 
се отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2012

76. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Тяна Тенева Коцева, 
наследник на Костадин Александров Коцев, съ-
собственик на поземлени имоти с идентификатори 
по КККР 03592.1.2912 и № 03592.1.2712, образувани 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.709, и поземлен имот с 
идентификатор по КККР 03592.1.2713, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.2126, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
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Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2013

77. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман 
от проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на терито-
рията на община Белово, Софийска област, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Спас Георгиев Благоев, 
наследник на Стоянка Лазарова Ангелова, съсоб-
ственик на поземлени имоти с идентификатори по 
КККР 03592.1.2659 и № 03592.1.2660, образувани 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор № 03592.1.2094, намиращ се в зем-
лището на гр. Белово, община Белово, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 97 на 
Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2014

78. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвести-
тор на обект „Модернизация на железопътната 
линия София – Пловдив, железопътни участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септем-
ври“ на територията на община Белово, област 
Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона 
за държавната собственост съобщава на Христо 
Петров Чиплаков, наследник на Атанас Иванов 
Велков, съсобственик на поземлен имот с иден-
тификатор по КККР 48903.180.649 и по регистър 
към одобрен ПУП – ПП, намиращ се в землището 
на с. Момина клисура, община Белово, област 
Пазарджик, за постановяването на Решение № 97 
на Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
2015

79. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвести-
тор на обект „Модернизация на железопътната 
линия София – Пловдив, железопътни участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ 
на територията на община Белово, област Пазар-
джик, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за 
държавната собственост съобщава на Станислава 
Стоянова Мечкарова, Никола Ангелов Пешлов, 
Веселин Николов Пешлов и Боян Николов 
Пешлов, наследници на Станко Стойчев Кръстев, 
съсобственици на поземлен имот с идентифи-

катори по КККР 48903.24.2 и по регистър към 
одобрен ПУП – ПП, намиращ се в землището 
на с. Момина клисура, община Белово, област 
Пазарджик, за постановяването на Решение № 97 
на Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
2016

80. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвести-
тор на обект „Модернизация на железопътната 
линия София – Пловдив, железопътни участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септем-
ври“ на територията на община Белово, област 
Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона 
за държавната собственост съобщава на Спас Йор-
данов Вальов, Красимир Спасов Вальов, Георги 
Атанасов Златанов, Венцислав Атанасов Златанов 
и Елена Иванова Янчева, наследници на Хрис-
то Минев Вальов, съсобственици на поземлени 
имоти с идентификатори по КККР 48903.24.555, 
48903.24.556 и 48903.24.557, образувани от имот 
по регистър към одобрен ПУП – ПП с иденти-
фикатор 48903.24.7, намиращ се в землището 
на с. Момина клисура, община Белово, област 
Пазарджик, за постановяването на Решение № 97 
на Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
2017

81. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвести-
тор на обект „Модернизация на железопътната 
линия София – Пловдив, железопътни участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септем-
ври“ на територията на община Белово, област 
Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона 
за държавната собственост съобщава на Йорданка 
Иванова Магаранова-Константопулу, наследница 
на Иван Димитров Магаранов, съсобственица 
на поземлен имот с идентификатор по КККР 
48903.24.586, образуван от имот по регистър към 
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 48903.24.13, 
намиращ се в землището на с. Момина клисура, 
община Белово, област Пазарджик, за постано-
вяването на Решение № 97 на Министерския 
съвет от 4.02.2021 г., с което се отчуждават 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождението на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
2018

82. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвести-
тор на обект „Модернизация на железопътната 
линия София – Пловдив, железопътни участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септем-
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ври“ на територията на община Белово, област 
Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона 
за държавната собственост съобщава на Татяна 
Петрова Магаранова, Стоянка Лазарова Нико-
лова, Николай Лазаров Николов, Атанас Иванов 
Атанасов и Васка Иванова Атанасова, наследници 
на Никола Лазаров Магаранов, съсобственици 
на поземлен имот с идентификатор по КККР 
48903.24.584, образуван от имот по регистър към 
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 48903.24.17, 
намиращ се в землището на с. Момина клисура, 
община Белово, област Пазарджик, за постановя-
ването на Решение № 97 на Министерския съвет от 
4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2019

83. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвести-
тор на обект „Модернизация на железопътната 
линия София – Пловдив, железопътни участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септем-
ври“ на територията на община Белово, област 
Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона 
за държавната собственост съобщава на Спас 
Георгиев Стоименов, Христо Спасов Дренков, 
Иванка Христова Генова и Петя Генчева Генова, 
наследници на Евдокия Георгиева Магаранова, 
съсобственици на поземлен имот с идентифи-
катор по КККР 48903.24.582, образуван от имот 
по регистър към одобрен ПУП – ПП с иденти-
фикатор 48903.24.19, намиращ се в землището 
на с. Момина клисура, община Белово, област 
Пазарджик, за постановяването на Решение № 97 
на Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
2020

84. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвести-
тор на обект „Модернизация на железопътната 
линия София – Пловдив, железопътни участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септем-
ври“ на територията на община Белово, област 
Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона 
за държавната собственост съобщава на Николай 
Танчев Гергов, собственик на поземлен имот с 
идентификатор по КККР 48903.24.576, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор 48903.24.20, намиращ се в землище-
то на с. Момина клисура, община Белово, област 
Пазарджик, за постановяването на Решение № 97 
на Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
2021

85. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвести-
тор на обект „Модернизация на железопътната 
линия София – Пловдив, железопътни участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септем-
ври“ на територията на община Белово, област 
Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от За-
кона за държавната собственост съобщава на 
Надка Петрова Веселинова, Лиляна Димитрова 
Минчева, Юлиян Иванов Минчев и Веселина 
Иванова Минчева, наследници на Христо Дими-
тров Минчов, съсобственици на поземлен имот с 
идентификатор по КККР 48903.24.574, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор 48903.24.26, намиращ се в землище-
то на с. Момина клисура, община Белово, област 
Пазарджик, за постановяването на Решение № 97 
на Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
2022

86. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвести-
тор на обект „Модернизация на железопътната 
линия София – Пловдив, железопътни участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септем-
ври“ на територията на община Белово, област 
Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от За-
кона за държавната собственост съобщава на 
собствениците на сграда в имоти 48903.24.568 
и 48903.24.588 по КККР, съответно сграда в 
имоти 48903.24.51 и 48903.24.11 по регистър към 
одобрен ПУП – ПП, намираща се в землището 
на с. Момина клисура, община Белово, област 
Пазарджик, за постановяването на Решение № 97 
на Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
2023

87. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвести-
тор на обект „Модернизация на железопътната 
линия София – Пловдив, железопътни участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септем-
ври“ на територията на община Белово, област 
Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона 
за държавната собственост съобщава на Божил 
Георгиев Александров и Кирил Иванов Магара-
нов, наследници на Георги Атанасов Кръстев, 
съсобственици на поземлен имот с идентифи-
катор по КККР 48903.24.559, образуван от имот 
по регистър към одобрен ПУП – ПП с иденти-
фикатор 48903.24.62, намиращ се в землището 
на с. Момина клисура, община Белово, област 
Пазарджик, за постановяването на Решение № 97 
на Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
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съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
2024

88. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвести-
тор на обект „Модернизация на железопътната 
линия София – Пловдив, железопътни участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септем-
ври“ на територията на община Белово, област 
Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона 
за държавната собственост съобщава на Ивайло 
Мончов Костадинов, наследник на Лазар Хрис-
тосков Генов, съсобственик на поземлен имот с 
идентификатор по КККР 48903.28.558, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор 48903.28.1, намиращ се в землище-
то на с. Момина клисура, община Белово, област 
Пазарджик, за постановяването на Решение № 97 
на Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
2025

89. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвести-
тор на обект „Модернизация на железопътната 
линия София – Пловдив, железопътни участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септем-
ври“ на територията на община Белово, област 
Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона 
за държавната собственост съобщава на Венко 
Спасов Котев, наследник на Спас Коцев Котев, 
съсобственик на поземлен имот с идентификатор 
по КККР 48903.28.556, образуван от имот по ре-
гистър към одобрен ПУП – ПП с идентификатор 
48903.28.3, намиращ се в землището на с. Момина 
клисура, община Белово, област Пазарджик, за 
постановяването на Решение № 97 на Министер-
ския съвет от 4.02.2021 г., с което се отчуждават 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождението на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
2026

90. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвести-
тор на обект „Модернизация на железопътната 
линия София – Пловдив, железопътни участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септем-
ври“, на територията на община Белово, област 
Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона 
за държавната собственост съобщава на Недялко 
Димитров Гаджов, Николай Василев Караиванов, 
Спаска Василева Караиванова и Росица Христова 
Тимова, наследници на Петър Александров Ди-
митрованов, съсобственици на поземлен имот с 
идентификатор по КККР 48903.29.552, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор 48903.29.12, намиращ се в землище-
то на с. Момина клисура, община Белово, област 
Пазарджик, за постановяването на Решение № 97 
на Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 

отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
2027

91. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвести-
тор на обект „Модернизация на железопътната 
линия София – Пловдив, железопътни участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септем-
ври“ на територията на община Белово, област 
Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от За-
кона за държавната собственост съобщава на 
Атанаска Ангелова Спасова, Теодора Стойчева 
Кузева и Петя Стойчева Братанова, наследници 
на Стойно Иванов Еленков, съсобственици на 
поземлени имоти с идентификатори по КККР 
48903.31.558 и 48903.31.557, образувани от имот 
по регистър към одобрен ПУП – ПП с иден-
тификатор 48903.31.2, намиращ се в землището 
на с. Момина клисура, община Белово, област 
Пазарджик, за постановяването на Решение № 97 
на Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
2028

92. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвести-
тор на обект „Модернизация на железопътната 
линия София – Пловдив, железопътни участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септем-
ври“ на територията на община Белово, област 
Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона 
за държавната собственост съобщава на Димитър 
Георгиев Георгиев и Васка Георгиева Георгие-
ва, наследници на Георги Димитров Лазаров, 
съсобственици на поземлен имот с идентифи-
катор по КККР 48903.31.4 и по регистър към 
одобрен ПУП – ПП, намиращ се в землището 
на с. Момина клисура, община Белово, област 
Пазарджик, за постановяването на Решение № 97 
на Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
2029

93. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвести-
тор на обект „Модернизация на железопътната 
линия София – Пловдив, железопътни участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септем-
ври“ на територията на община Белово, област 
Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона 
за държавната собственост съобщава на Георге-
на Димитрова Иванова и Димитрийка Иванова 
Донова, наследници на Йордан Славев Стойчев, 
съсобственици на поземлени имоти с иденти-
фикатори по КККР 48903.34.192 и 48903.38.191, 
образувани от имот по регистър към одобрен 
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ПУП – ПП с идентификатор 48903.34.5, намиращ 
се в землището на с. Момина клисура, община 
Белово, област Пазарджик, за постановяването 
на Решение № 97 на Министерския съвет от 
4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2030

94. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвести-
тор на обект „Модернизация на железопътната 
линия София – Пловдив, железопътни участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септем-
ври“ на територията на община Белово, област 
Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона 
за държавната собственост съобщава на Димитър 
Трайков Димитров, наследник на Димитър Добрев 
Стоилов, съсобственик на поземлени имоти с иден-
тификатори по КККР 48903.34.185, 48903.34.186 и 
48903.34.187, образувани от имот по регистър към 
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 48903.34.7, 
намиращ се в землището на с. Момина клисура, 
община Белово, област Пазарджик, за постановя-
ването на Решение № 97 на Министерския съвет от 
4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2031

95. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвести-
тор на обект „Модернизация на железопътната 
линия София – Пловдив, железопътни участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септем-
ври“ на територията на община Белово, област 
Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона 
за държавната собственост съобщава на Крум 
Милчов Добрев, наследник на Крум Добрев Сто-
илов, съсобственик на поземлен имот с иденти-
фикатор по КККР 48903.34.8 и по регистър към 
одобрен ПУП – ПП, намиращ се в землището 
на с. Момина клисура, община Белово, област 
Пазарджик, за постановяването на Решение № 97 
на Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което 
се отчуждават имоти – частна собственост, за 
държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред администра-
тивения съд по местонахождението на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
2032

96. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив, железопътни участъци Со-
фия – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ на 
територията на община Белово, област Пазарджик, 
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Иван Кръстев Найденов, 
Христо Спасов Дренков, Стоянка Иванова Стоева 
и Василка Иванова Зашева, наследници на Спас 
Ангелов Дренков, съсобственици на поземлен имот 

с идентификатор по КККР 48903.37.5, образуван 
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор 48903.37.3, намиращ се в землището 
на с. Момина клисура, община Белово, област 
Пазарджик, за постановяването на Решение № 97 
на Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
2033

97. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвести-
тор на обект „Модернизация на железопътната 
линия София – Пловдив, железопътни участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септем-
ври“ на територията на община Белово, област 
Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона 
за държавната собственост съобщава на Цвете-
лина Любчова Балабанова, Здравка Стоянова 
Андонова и Людмил Стоянов Кечев, наследници 
на Димитър Николов Ячов, съсобственици на 
поземлени имоти с идентификатори по КККР 
48903.84.506 и 48903.84.505, образувани от имот 
по регистър към одобрен ПУП – ПП с иденти-
фикатор 48903.84.12, намиращ се в землището 
на с. Момина клисура, община Белово, област 
Пазарджик, за постановяването на Решение № 97 
на Министерския съвет от 4.02.2021 г., с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
2034

98. – ДП „Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в качеството си на инвести-
тор на обект „Модернизация на железопътната 
линия София – Пловдив, железопътни участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септем-
ври“ на територията на община Белово, област 
Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона 
за държавната собственост съобщава на Генади 
Илиев Найденов и Румен Желязков Пеев, наслед-
ници на Георги Ангелов Цоклинов, съсобственици 
на поземлени имоти с идентификатори по КККР 
48903.84.501 и 48903.84.497, образувани съответно 
от имоти по регистър към одобрен ПУП – ПП с 
идентификатор 48903.84.18 и 48903.84.19, намиращи 
се в землището на с. Момина клисура, община 
Белово, област Пазарджик, за постановяването 
на Решение № 97 на Министерския съвет от 
4.02.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2185

820. – Университетът „Проф. д-р Асен Зла-
таров“ – Бургас, на основание чл. 3, ал. 1 от 
Закона за развитието на академичния състав в 
Република България обявява конкурси за прием 
на докторанти по държавна поръчка за учебната 
2020/2021 г. в следните докторски програми:
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Област от висшето 
образование

Професионално 
направление Докторска програма

Форма на обучение

редовна задочна

3. Социални, стопански 
и правни науки

3.7. Администрация и 
управление

Организация и управление на 
производството (индустрията) 2 -

5. Технически науки

5.3. Комуникационна 
и компютърна техника

Компютърни системи и тех-
нологиии 2 2

5.10. Химични техно-
логии

Технология за пречистване на 
водите 2 -

Общо: 6 2

справка; 4. списък на публикации (ако има та-
кива); 5. документи, удостоверяващи владеене 
на чужд език и други придобити компетенции 
(ако има такива); 6. документ за внесена адми-
нистративна такса – 100 лв.; таксите се внасят 
в клона на банка „УниКредит Булбанк“ – Плов-
див. Кандидатите за докторанти следва да имат 
предвид, че докторантът има права по чл. 70, 
ал. 1, т. 1 – 13 и задължения съгласно чл. 71 от 
Закона за висшето образование. Полага се пис-
мен изпит по специалността и по един избран 
от кандидата чужд език (английски, немски, 
френски или испански). На основание Решение 
№ 275 от 23 април 2020 г. на Министерския съвет, 
приложение № 19 към чл. 1, докторантите запла-
щат еднократна такса за обучението си в размер 
900 лв. Срок за подаване на документи – 2 ме- 
сеца от обнародването на обявата в „Държавен 
вестник“. Адрес за справки, контакти и подаване 
на документи: Пловдив, бул. В. Априлов № 15А, 
научен отдел: Ю. Маринова, тел. 032/200 542.
2120

6. – Институтът за икономически изслед-
вания при БАН – София, обявява конкурс за 
главен асистент в професионално направление 
3.8. Икономика по „Световно стопанство и МИО“ 
за секция „Международна икономика“ – един, 
със срок 2 месеца от обнародването в „Дър-
жавен вестник“. Документи се подават в ИИИ 
при БАН – София, ул. Аксаков № 3. За повече 
информация – сайта на института.
2136

244. – Институтът по металознание, съоръже-
ния и технологии с център по хидро- и аероди-
намика „Акад. Ангел Балевски“ – БАН – София, 
обявява конкурс за заемане на академична длъж-
ност доцент по научна специалност „Технологии, 
машини и системи в леярното производство“ в 
научна област 5. Технически науки, професио-
нално направление 5.6. Материали и материа-
лознание – един за нуждите на Научна секция 3. 
„Съоръжения и технологии за леене на метали 
и сплави“ към института, със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Документи 
се приемат в института, София, бул. Шипченски 
проход № 67, отдел „Организация и управление 
на човешките ресурси“, тел. 02/46 262 28.
2121

216. – Институтът по микробиология „Стефан 
Ангелов“ към БАН, София, обявява конкурс за 
доцент по направление 4.3. Биологически науки 
(Микробиология – екстремофилни микроор-
ганизми) за нуждите на Департамент „Обща 
микробиология“, лаборатория „Екстремофилни 

Документи за кандидатстване: 1. заявление 
по образец; 2. автобиография; 3. нотариално за-
верено копие на диплома за ОКС „магистър“; 4. 
медицинско свидетелство; 5. документ за платена 
такса за изпити. В срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“ документите се подават 
на адрес: Бургас 8010, бул. Проф. Яким Якимов 
№ 1, СО1, стая 209, тел.: 056/705 293; 0886 664 213.
2133

39. – Медицинският университет – Пловдив, 
във връзка с Решение № 332 от 14 май 2020 г. на 
Министерския съвет и на основание чл. 9, ал. 3, 
т. 6 от Закона за висшето образование обявява 
конкурс за учебната 2020/2021 г. за редовни док-
торанти по следните научни специалности:

№ 
по 
ред

Област на висше образование, 
професионално направление и 

докторски програми

Редов-
но

1. 7. Здравеопазване и спорт,
7.1. Медицина

1.1. Хигиена 2

1.2. Педиатрия 1

1.3. Социална медицина и организация 
на здравеопазването и фармацията

2

2. 7. Здравеопазване и спорт, 
7.2. Дентална медицина

2.1. Пародонтология и ЗОЛ 1

3. 7. Здравеопазване и спорт, 
7.3. Фармация

3.1. Фармацевтична химия 1

3.2. Токсикология 2

4. 4. Природни науки, математика и 
информатика, 4.3. Биологически 
науки

4.1. Микробиология 1

4.2. Имунология 1

За участие в конкурса се подават следните 
документи съгласно Правилника за прилагане 
на Закона за развитието на академичния състав 
в Република България (изм. и доп., ДВ, бр. 15 
от 2019 г. във връзка със ЗРАСРБ (изм., ДВ, 
бр.17 от 2020 г.) и вътрешни за МУ – Пловдив, 
нормативни актове: 1. заявление по образец до 
ректора на МУ – Пловдив; 2. автобиография в 
европейски формат; 3. нотариално заверено копие 
от дипломата за завършено висше образование 
за ОКС „магистър“ и приложението към нея 
или нотариално заверено копие на академична 
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микроорганизми“, и конкурс за главен асистент 
по направление 4.3. Биологически науки (Мик-
робиология) за нуждите на Департамент „Обща 
микробиология“, лаборатория „Микробна биохи-
мия“, двата със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Документи се подават в 
сградата на института, София 1113, ул. Акад. Г. 
Бончев, бл. 26, стая 218, тел. 02/979 31 24.
2127

1. – Институтът по лозарство и винар-
ство – Плевен, към Селскостопанската акаде-
мия – София, обявява конкурс за заемане на 
академична длъжност доцент в професионално 
направление 5.12. Хранителни технологии, научна 
специалност „Технология на алкохолните и без-
алкохолните напитки“ – един. Срок за подаване 
на документи за участие в конкурса – 2 месеца 
след обнародването в „Държавен вестник“. До-
кументите за участие в конкурса се представят в 
ЦУ на Селскостопанската академия, София 1373, 
ул. Суходолска № 30, тел. 02/81 27 560.
2112

1. – Община Айтос на основание на чл. 28б, 
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен 
план на новообразуваните имоти за земите, 
предоставени на граждани въз основа на акто-
ве по § 4 ЗСПЗЗ, за местността Старите лозя в 
землището на с. Мъглен, които са изложени в 
стая 6 в Община Айтос. На основание чл. 28б, 
ал. 5 от ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени искания и възражения по 
плановете и придружаващата ги документация 
до кмета на община Айтос в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
2134

74. – Община Благоевград на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект за подробен устройствен план – парцела-
рен план за външно електрозахранване с кабел 
НН до имот с идентификатор 24367.45.7, местност 
Бобови ниви по кадастралната карта на земли-
ще с. Дъбрава, община Благоевград, с трасе и 
сервитут, засягащи и ограничаващи ползването 
на имоти с идентификатори 24367.126.287 (нива, 
общинска собственост), 24367.83.388 (местен път, 
общинска собственост), 24367.45.406 (полски път, 
общинска собственост) и 24367.45.381 (полски път, 
общинска собственост). На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародва-
нето в „Държавен вестник“ заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общин-
ската администрация – Благоевград. Проектът 
се намира в стая № 219 в сградата на Община 
Благоевград.
2075

13. – Областният управител на област Бургас 
на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 148, 
ал. 3 от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица, че е 
одобрен работен инвестиционен проект и е изда-
дено Разрешение за строеж № 2 от 26.03.2021 г. 
на основание чл. 148, ал. 1, ал. 3, т. 1 и ал. 4 и 
чл. 152, ал. 1 от ЗУТ за строителство на обект: 

„Разширяване на обслужваща зона и изграждане 
на закрито хале за складове и ремонтни дейности 
на самолетообслужваща техника на Летище 
Бургас в имоти с идентификатори 07079.690.53, 
07079.690.55 и 07079.690.72 по КК на гр. Бургас“, 
с адрес на ПИ: гр. Бургас, Летище Бургас. Раз-
решението за строеж може да бъде обжалвано 
съгласно чл. 215 от ЗУТ пред Административния 
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“.
2107

4. – Община Ветово на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
лица, че с Решение № 320 по протокол № 22 
от 26.02.2021 г. на Общинския съвет – Ветово, 
е допълнено Решение № 269 по протокол № 18 
от 22.01.2013 г. на Общинския съвет – Ветово 
(ДВ, бр. 14 от 2013 г.), относно одобряване на 
ПУП – ИПУР на територията на кв. 128 и 86 в 
гр. Глоджево, община Ветово, със следния текст: 
„Преномерират се 3 броя съществуващи УПИ в 
бившия кв. 86, както следва: УПИ II, кв. 86 в 
УПИ I Пп-1597, кв. 135, частна държавна соб-
ственост; УПИ VII, кв. 86 в УПИ VI Пп-1598, 
кв. 135, частна държавна собственост; УПИ VIII, 
кв. 86 в УПИ V Пп-1599, кв. 135, частна държавна 
собственост.“ На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ 
решението може да се обжалва в 30-дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ пред 
Административния съд – Русе, чрез Общинския 
съвет – Ветово.
2135

40. – Община Драгоман на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за изменение на ПУП – ПП за обект: „Модер-
низация на съществуващото трасе на път I – 8 
„Калотина – СОП“ от км 1+1000 до км 48+270, 
участък от км 1+000 до км 32+447.20, касаещ 
реконструкция на съществуващи инженерни мре-
жи на територията на гр. Драгоман, с. Калотина 
и с. Ново Бърдо, община Драгоман, Софийска 
област“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в ед-
номесечен срок от обнародване на обявлението в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да се запознаят с предложения проект в сградата 
на Община Драгоман, стая № 12, и да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
2122

9. – Община Дулово на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
изменение на подробен устройствен план – план 
за регулация (ИПУП – ПР) за урегулирани по-
землени имоти (УПИ) IV-177, XVI-177, XVII-177 
и XVIII-178, кв. 10 по плана на с. Черник, за 
които е отреден поземлен имот (ПИ) с иденти-
фикатор 81966.500.177 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри (КК и КР) на с. Черник, 
и частично изменение на уличната регулация от  
о.т. 13 до  о.т. 56 с цел поставяне на регулацион-
ните линии в съответствие с имотните граници 
на поземлен имот с идентификатор 81966.500.177 
по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Черник и привеждане на уличната регу-
лация в съответствие с одобрената кадастрална 
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карта на с. Черник. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
могат да направят писмени възражения, пред-
ложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
2082

7. – Община Златоград на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) за външно ел. захранване на сон-
дажна помпа в поземлен имот с идентификатор 
31111.3.145 по кадастралната карта на Златоград. 
Трасето на ел. провода е с дължина 231,45 м 
и площ на сервитута 0,231 дка и е предвидено 
да се прокара през следните поземлени имо-
ти (ПИ) с идентификатори: 1. ПИ 31111.4.67, 
местност Чаирът по к.к. на Златоград, вид 
територия – урбанизирана, НТП – За електро-
енергийно производство, с площ на сервиту-
та – 0,002 дка – частна собственост – „Елек-
троразпределение – Пловдив“ – ЕАД; 2. ПИ с 
идентификатор 31111.4.1 по к.к. на Златоград, вид 
територия – територия на транспорта, НТП – За 
път от републиканската пътна мрежа, с площ на 
сервитута – 0,032 дка – държавна публична соб-
ственост; 3. ПИ с идентификатор 31111.4.3, мест-
ност Арабови колиби по к.к. на Златоград – вид 
територия – земеделска, НТП – За пасище, 
с площ на сервитута – 0,036 дка – общинска 
публична собственост; 4. ПИ с идентификатор 
31111.3.138, местност Арабови колиби по к.к. 
на Златоград, вид територия – земеделска, 
НТП – За пасище, с площ на сервитута – 0,158 
дка – общинска публична собственост; 5. ПИ 
с идентификатор 31111.3.145, местност Арабови 
колиби по к.к. на Златоград, вид територия – зе-
меделска, НТП – друг вид трайно насажде-
ние, с площ на сервитута – 0,003 дка – частна 
собственост. Проектът може да се разгледа в 
общинската администрация – Златоград, ет. 6, 
стая № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“ заинтересованите лица могат да 
направят писмени възражения до общинската 
администрация – Златоград.
2080

2. – Община Ловеч на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, 
че е изработен и внесен за одобрение проект 
за ПУП – ПП на техническата инфраструктура 
за трасе на кабелна захранваща линия, пред-
ставляваща отклонение за присъединяване на 
строеж – стационарна контролна точка СКТ 
№ 1085, част от ТОЛ системата, към общи мрежи 
на техническата инфраструктура за изграждане 
на подземна кабелна захранваща линия НН 1 kV 
в с. Александрово, община Ловеч, и землището 
му, като самостоятелна съставна част от ком-
плексен проект за инвестиционна инициатива 
по чл. 150 от ЗУТ за обект „Изграждане на 
подземна кабелна захранваща линия НН 1 kV 
за нуждите на стационарна контролна единица 
АУЗПТ/СКТ № 185 на път III-301 „Александро-
во – Левски“ км 26+950, част от електронна 

система за събиране на таксите за ползване на 
републиканската пътна мрежа на базата на из-
минато разстояние за превозни средства с обща 
технически допустима максимална маса над 3,5 
тона (ТОЛ) и на база време за леки автомобили 
с обща технически допустима максимална маса 
под 3,5 тона (електронна винетка)“. Възложител: 
Агенция „Пътна инфраструктура”. В едномесечен 
срок от обнародването на съобщението в „Дър-
жавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от 
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта за подробен устройствен план – парце-
ларен план до кмета на община Ловеч. Проектът 
е на разположение за разглеждане и справки от 
заинтересуваните лица в сградата на Община 
Ловеч – стая № 227.
2064

23. – Община Пазарджик на основание 
чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заин-
тересованите лица, че е изготвен помощен план 
на ползвателите и на бившите собственици на 
зоната по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ по КК на землище-
то на с. Црънча в обхват на поземлени имоти с 
идентификатори по КК: 78570.151.32 (стар 151032), 
78570.148.2 (стар 148002), 78570.147.2 (стар 147002), 
78570.147.5 (стар 147005), 8570.147.7 (стар 147007), 
в местност Коритски път. Помощният план и 
регистрите на имотите на ползвателите и на 
бившите собственици са изложени в сградата 
на Община Пазарджик в центъра за услуги на 
граждани. Копие на помощния план и на ре-
гистрите му за предварително запознаване на 
заинтересованите лица, жители на с. Црънча, 
са предоставени и в кметство Црънча. На осно-
вание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен 
срок от датата на обнародване на обявлението в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица мо-
гат да направят писмени искания и възражения 
по помощния план и регистрите му до кмета на 
община Пазарджик, като към възраженията се 
приложат всички необходими документи.
2123

7. – Община Пловдив на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, 
че с Решение № 18 от 26.01.2021 г. на Общинския 
съвет – Пловдив, е одобрен подробен устройствен 
план – парцеларен план за трасе за транспортна 
връзка като улица ІІІ клас, улица ІV клас и улица 
V клас, свързваща южната част на кв. Прослав 
от края на регулацията му с бул. Коматевско 
шосе, гр. Пловдив. Проектът е изложен за запоз- 
наване в администрацията на Район „Западен“ 
при Община Пловдив, ул. Вечерница № 1а, 
гр. Пловдив. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да напра-
вят писмени възражения и жалби по решението 
до Административния съд – Пловдив.
2077

1. – Община Радомир на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в общината е пред-
ставен проект от Юлия Борисова Агайна за 
ПУП – ПР за изменение на регулационния 
план на с. Кондофрей, община Радомир, област 
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Перник, в обхват УПИ III от кв. 32, УПИ I и 
УПИ IX от кв. 31, и УПИ I и УПИ II от кв. 41. 
В проекта се предвижда заличаване на улич-
ния участък между  о.т. 105,  о.т. 170 и  о.т. 169 
(който не е реализиран) и се проектира нова 
улица между проектни  о.т. 106а,  о.т. 106б,  
о.т. 106в и  о.т. 106г. Образува се нов УПИ XII 
„За търговия и обществено обслужване“ от кв. 31. 
Изменя се УПИ III „За поща, клуб, магазини 
за хранителни и нехранителни стоки, битови 
услуги, ресторант и сладкарница“. Изменят се 
УПИ I и УПИ II от кв. 41 и УПИ I и УПИ IX 
от кв. 31, където регулацията минава по имот- 
на граница „За жилищно застрояване“, при 
условията на зона Жм. Транспортният достъп 
се осъществява посредством съществуващите и 
новопроектираната обслужващи улици от плана 
на с. Кондофрей. Новопроектираният уличен 
участък между  о.т. 106а,  о.т. 106б и  о.т. 106г 
е с проектна ширина 10 м, а уличният участък 
между  о.т. 106б и  о.т. 106в е с проектна ширина 
8 м, като изцяло преминават през територия с 
общинска собственост. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица 
могат да се запознаят с предложения проект 
в сградата на Община Радомир и да направят 
писмени възражения, предложения и искания 
по проекта до общинската администрация.
2063

6. – Община Свищов на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
лица, че с Решение № 436 на Общинския съ-
вет – Свищов, от 25.03.2021 г., протокол № 26, 
е одобрен проект за ПУП – ПП на главен 
разпределителен газопровод ∅ 250, извън урба-
низираната територия на гр. Свищов през ПИ 
65766.14.14 и 65766.16.2, 65766.610.33, 65766.611.38, 
65766.623.16 и 65766.625.10, „местен път“ на Общи-
на Свищов; 65766.17.4, 65766.163.32, 65766.163.34, 
„селскостопански, горски, ведомствен път“ на 
Община Свищов; 65766.320.175 – на „Екотек-
ника“ – ЕООД, по КККР на землището на гр. 
Свищов. Парцеларният план е изложен за раз-
глеждане в стая № 22 в сградата на общината 
и може да бъде разгледан всеки работен ден от 
8,30 до 12 ч. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ 
решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез Община Свищов до Административния 
съд – Велико Търново.
2061

7. – Община Свищов на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че с Решение № 438 от заседание на Общинския 
съвет – Свищов, от 25.03.2021 г., протокол № 26, е 
одобрен ПУП – ПП на газопроводно отклонение 
с трасе през ПИ 65766.301.6 – отводнителен канал, 
на МЗП – ХМС; 65766.303.67, 65766.501.16 – „сел-
скостопански, горски, ведомствен път“, на Общи-
на Свищов; 65766.320.175 – „зеленчукова градина“, 
на „Екотекника“ – ООД, и 65766.501.20 – „местен 
път“, на Община Свищов, по КККР на землището 
на гр. Свищов. Парцеларният план е изложен за 
разглеждане в стая № 22 в сградата на общината 

и може да бъде разгледан всеки работен ден от 
8,30 до 12 ч. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ 
решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез Община Свищов до Административния 
съд – Велико Търново.
2062

10. – Областният управител на област Стара 
Загора на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за 
държавната собственост съобщава, че е издадена 
Заповед № ДС-ЗД-238 от 10.09.2018 г. на заместник 
областния управител на област Стара Загора, упъл-
номощен със Заповед № РД-ЗД-222 от 29.08.2018 г. 
на областния управител за отчуждаване на имо-
ти – частна собственост, за държавна нужда, с 
обща площ 54,761 дка, намиращи се в землището 
на с. Главан, община Гълъбово, област Стара 
Загора, попадащи в границите на концесионен 
обект „Рудник Трояново-3“, обект 3, касаеща имот 
№ 133011, намиращ се в м. Чавгънов кладенец, с 
площ за отчуждаване 0,600 дка, собственост на 
наследници на Теньо Христов Стрезов в частта 
относно Петър Иванов Хайлемас. Петър Иванов 
Хайлемас има право да получи обезщетение за 
подлежащия за отчуждаване имот № 133011 в 
качеството му на наследник на Теньо Христов 
Стрезов. Заповедта подлежи на обжалване чрез 
областния управител на област Стара Загора 
пред Административния съд – Стара Загора, в 
14-дневен срок от обнародването на обявлението 
в „Държавен вестник“.
2111

11. – Община Червен бряг на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересова-
ните лица, че е разработен проект за изменение 
на действащия ПУП – ПРЗ за части от кв. 149 
и 150 по плана на гр. Койнаре, в обхвата на съ-
ществуващи УПИ ІІ-965, 966; ІІІ-967; IV-967; V-846; 
VI-846; VII-960; VIII-960; IX-958; Х-957; XI-961; 
XII-962; ХІІІ-962. С изменението на ПУП – ПР 
се образуват УПИ ІІ-965, ІІІ-966, IV-967, VII-960, 
VIII-959, IX-958, X-957, XI-961, XII-962 и ХІІІ-962 
в кв. 149 и УПИ XXXVIII-846 в кв. 150, като 
вътрешните регулационни линии се поставят в 
съответствие със съществуващите граници между 
поземлените имоти съгласно действащия када-
стрален план. Отпада проектна (нереализирана) 
улица между  о.т. 361 и  о.т. 362. Предвижда се 
нова улица, определена от  о.т. 362 и новопроек-
тирана  о.т. 362а, съвпадаща със съществуваща 
улица, при което уличните регулационни линии 
в този участък съвпадат с имотните граници на 
прилежащите имоти. С проекта за ПУП – ПЗ 
урегулираните поземлени имоти в обхвата на 
изменението се определят за жилищни нужди 
при спазване на показателите на устройствена 
зона с преобладаващо застрояване с малка ви-
сочина (до 10 м). На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица 
могат да направят писмени възражения, пред-
ложения и искания по проекта до общинската 
администрация – Червен бряг.
2076
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Административният съд – Велико Търново, 
на основание чл. 181, ал. 1 от Административ-
нопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила 
жалба от кмета на община Лясковец против 
Решение № 233 от 25.02.2021 г. на Общинския 
съвет – Лясковец, с което е изменено Решение 
№ 172 от 29.10.2020 г. на същия общински съ-
вет, за което е образувано адм. д. № 174/2021 г. 
по описа на Административния съд – Велико 
Търново. Съдебното заседание е насрочено за 
14.05.2021 г. от 9,30 ч.
2138

Районният съд – Благоевград, съобщава на Зи-
бер Максути (Ziber Maksuti), роден на 23.06.1986 г., 
без адресна регистрация в Република България 
и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в съда 
като ответник по гр.д. № 540/2021 г., заведено от 
дирекция „Социално подпомагане“ – Благоев-
град, с правно основание чл. 26, ал. 2 от Закона 
за закрила на детето за получаване на копие от 
искова молба и доказателства към нея в едноме-
сечен срок от обнародването на съобщението в 
„Държавен вестник“. Ако въпреки публикацията 
ответникът не се яви в съда за получаване на 
съдебните книжа, съдът ще му назначи особен 
представител на разноски на ищеца.
2157

Районният съд – Видин, гражданска колегия, 
V състав, призовава Мд Уадуд Миах, роден на 
20.01.1994 г. в Бангладеш – ответник по гр.д. 
№ 1714/2020 г. по описа на съда, образувано по 
иск с правно основание чл. 49 СК, предявен от 
Мара Данаилова Ангелова, ЕГН 9601181719, в 
двуседмичен срок считано от обнародването в 
„Държавен вестник“ да се яви в гражданското 
деловодство на Районния съд – Видин, пл. Бдинци 
№ 1, Съдебна палата, ет. 2, за да посочи съдебен 
адрес и да получи исковата молба и приложенията 
към нея. В противен случай делото ще се гледа 
при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2182

Районният съд – Монтана, гражданска ко-
легия, 3 състав, призовава Неджиб Маличевич, 
гражданин на Република Сърбия, роден на 
15.03.1977 г., с неизвестен адрес, да се яви в Район-
ния съд – Монтана, в двуседмичен срок считано 
от обнародването на съобщението в „Държавен 
вестник“ като ответник по гр.д. № 628/2021 г., за-
ведено от Надежда Иванова Иванова, за връчване 
на искова молба и приложения към нея ведно 
със съобщение по чл. 131 ГПК (иск за развод по 
чл. 49 от СК). При неявяване на ответника или 
упълномощено от него лице в указания срок съдът 
ще му назначи особен представител и делото ще 
се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
2156

Разградският окръжен съд обявява, че на ос-
нование чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ е образувано 
гр. дело № 288/2020 г. по предявено на 19.11.2020 г. 
мотивирано искане, чрез заместник-председателя 
Антон Томов Славчев за председател, съгласно 
чл. 14, ал. 3 от ЗПКОНПИ, адрес: Варна, ул. Алеко 
Константинов № 17, ет. 1, срещу Хюсеин Неджати 
Хюсеин, ЕГН 8106265026, с постоянен и настоящ 

адрес: област Разград, община Завет, с. Острово, 
ул. Хан Кубрат № 19, и Мюжгян Хасан Хасан, 
ЕГН 8007125030, с постоянен и настоящ адрес: 
област Разград, община Завет, с. Острово, ул. Хан 
Кубрат № 19, за отнемане в полза на държавата 
имущество на обща стойност 108 090,67 лв., 
формирана като сбор от следните компоненти:

На  основание  чл. 142,  ал. 2, т. 1  във  връзка  с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Хюсеин Неджати Хюсе-
ин, ЕГН 8106265026, с цена на иска 650 лв., в т. ч.:

– Лек автомобил марка „Фолксваген“, 
модел „Поло“, рег. № РР 1182 АН, рама 
№ WVWZZZ80ZNW171649, двигател № AAV058189, 
дата на първа регистрация 13.12.1991 г., за при-
добиването на който не е установен законен 
източник. Автомобилът е собственост на Хюсе-
ин Неджати Хюсеин, ЕГН 8106265026. Пазарна 
стойност към настоящия момент – 350 лв.

– Лек автомобил марка „Пежо“, модел „309“, 
рег. № РР 1535 АМ, рама № VF310AD9202462254, 
двигател № 1CU31079865, дата на първа регис-
трация 5.11.1987 г., за придобиването на който 
не е установен законен източник. Автомобилът 
е собственост на Хюсеин Неджати Хюсеин, ЕГН 
8106265026. Пазарна стойност към настоящия 
момент – 300 лв.

На  основание  чл. 142,  ал. 2, т. 5  във  връзка  с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мюжгян Хасан Хасан, ЕГН 
8007125030, с цена на иска 200 лв., в т. ч.:

– сумата в размер 200 лв., представляваща 
паричната равностойност на наличните дружест-
вени дялове в капитала на търговско дружество 
„Ем Джи Логистик“ – ЕООД, ЕИК 202566853, за 
придобиването на които не е установен законен 
източник.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Хюсеин Неджати 
Хюсеин, ЕГН 8106265026, с цена на иска 50 592,57 лв., 
в т. ч.:

– сумата в размер 500 лв., представляваща 
паричната равностойност на отчуждените дру-
жествени дялове в капитала на търговско дру-
жество „Алкин-97“ – ЕООД, ЕИК 202198821, за 
придобиването на които не е установен законен 
източник;

– сумата в размер 4800 лв., представляваща 
пазарната стойност на отчужденото движимо 
имущество, за придобиването на което не е 
установен законен източник;

– сумата в размер 7300 лв., представляваща 
стойността на направените допълнителни парич-
ни вноски на собственика в търговско дружество 
„Алкин-97“ – ЕООД, подлежащи на връщане, за 
които не е установен законен източник;

– сумата в размер 23 249,97 лв., представля-
ваща стойността след проследено преобразуване 
на получените парични преводи от чужбина чрез 
агенти на международните системи за парични 
преводи „Уестърн Юнион“ и „МъниГрам Пей-
мънт Системс“, за която не е установен законен 
източник;

– сумата в размер 420 лв., представляваща 
вноска на каса за погасяване на кредитни задъл-
жения, по спестовен влог в левове BG23 BPBI 
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7949 4070 6311 01 в „Юробанк България“ – АД, 
за която не е установен законен източник;

– сумата в размер 105 лв., представляваща 
вноска на каса за погасяване на кредитни за-
дължения, по разплащателна сметка в левове 
BG61 BPBI 7949 1070 6311 01 в „Юробанк Бъл-
гария“ – АД, за която не е установен законен 
източник;

– сумата в размер 95,44 лв., представляваща 
непреобразуваната част от вноска на каса, по 
разплащателна сметка в левове BG61 BPBI 7949 
1070 6311 01 в „Юробанк България“ – АД, за 
която не е установен законен източник;

– сумата в размер 1051,14 лв., представляваща 
непреобразуваната част от постъпили средства 
от трето лице, по разплащателна сметка в ле-
вове BG61 BPBI 7949 1070 6311 01 в „Юробанк 
България“ – АД, за която не е установен законен 
източник;

– сумата в размер 500 лв., представляваща 
постъпили средства от трето лице, по разпла-
щателна сметка в левове BG07 BPBI 7949 1070 
6311 03 в „Юробанк България“ – АД, за която 
не е установен законен източник;

– сумата в размер 548,86 лв., представляваща 
постъпили средства от трето лице, по кредитна 
карта „Мастъркард“ в левове, сделка № 4742963 
в „Юробанк България“ – АД, за която не е ус-
тановен законен източник;

– сумата в размер 12 022,16 лв., представля-
ваща непреобразуваната част от вноски на каса, 
по разплащателна сметка в левове № 18698625 
в „Банка ДСК“ – ЕАД, за която не е установен 
законен източник.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мюжгян Хасан Хасан, 
ЕГН 8007125030, с цена на иска 56 648,10 лв., в т. ч.:

– сумата в размер 56 648,10 лв., представля-
ваща стойността след проследено преобразуване 
на получените парични преводи от чужбина чрез 
агенти на международните системи за парични 
преводи „Уестърн Юнион“ и „МъниГрам Пей-
мънт Системс“, за която не е установен законен 
източник.

Делото е насрочено за разглеждане в откри-
то съдебно заседание на 29.06.2021 г. от 14 ч. в 
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.

Указва на заинтересованите лица, че могат 
да предявят своите претенции върху посоченото 
имущество, предмет на искането, в двумесечен 
срок от обнародване на обявлението в „Държа-
вен вестник“.
2172

Сливенският окръжен съд на основание 
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че в съда 
е образувано гр.д. № 80/2021 г. по предявена на 
15.02.2021 г. искова молба от Комисията за про-
тиводействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество, постъпило в 
съда с вх. № 260994, с правно основание чл. 153, 
ал. 1 от ЗПКОНПИ с цена на иска 458 252,68 лв. 
за отнемане в полза на държавата на следното 
имущество:

І.  От  Биляна  Манчева  Манчева  на  основание 
чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ 
с цена на иска 445 200 лв.:

– Сумата в размер 445 200 лв., представляваща 
предмет на престъплението от проверяваното 
лице.

II. От Биляна Манчева Манчева на основание 
чл. 151 във врьзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от 
ЗПКОНПИ с цена на иска в общ размер 13 052,68 лв.:

– Сумата в размер 100 лв., представляваща 
вноска на каса от трето лице по сметка IBAN 
BG84BUIN95611000531299 в „Алианц Бълга-
рия“ – АД, с титуляр Биляна Манчева Манчева.

– Сумата в размер 606,20 лв., представлява-
ща получени преводи от трето лице по сметка 
IBAN BG84BUIN95611000531299 в „Алианц Бълга-
рия“ – АД, с титуляр Биляна Манчева Манчева.

– Сумата в размер 9952,48 лв., представляваща 
вноска на каса от проверяваното лице, послужила 
за наредени преводи към трети лица по сметка 
IBAN BG84BUIN95611000531299 в „Алианц Бълга-
рия“ – АД, с титуляр Биляна Манчева Манчева.

– Сумата в размер 2394 лв., представляваща 
вноска на каса от проверяваното лице, послужи-
ла за погасителните вноски по кредит на трети 
лица по сметка IBAN BG84BUIN95611000531299 
в „Алианц България“ – АД, с титуляр Биляна 
Манчева Манчева.

Делото е насрочено за 6.07.2021 г. от 10 ч. с 
резервна дата 13.07.2021 г. от 10 ч. В двумесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
на обявлението третите заинтересовани лица, 
които претендират самостоятелни права върху 
имуществото, предмет на отнемане в настоящия 
процес, могат да встъпят в делото, като предявят 
съответния иск пред Сливенския окръжен съд в 
настоящото дело.
2173

Софийският градски съд, гражданско отделе-
ние – първоинстанционни състави, 30-и състав, 
на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ  уведомява, 
че има образувано гр. дело № 11665/2020 г. въз 
основа на постъпило мотивирано искане от Ко-
мисията за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество 
(КПКОНПИ) срещу Богдана Данаилова Петрова, 
както следва:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
68134.1383.2066.2.16 (ЕКАТТЕ шестдесет и осем 
хиляди сто тридесет и четири, кадастрален район 
хиляда триста осемдесет и три, поземлен имот две 
хиляди шестдесет и шест, сграда две, обект шест-
надесет) съгласно схема № 15-302115/23.06.2016 г., 
издадена от СГКК – София, намиращ се в София, 
община Столична, област София (столица), по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-488 от 12.10.2011 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение със заповед: няма издадена заповед 
за изменение на КККР, с адрес на имота: Со-
фия, район „Надежда“, ж.к. Надежда 2, блок 210, 
вход Б,  етаж 1, ап. № 16, който самостоятелен 
обект се намира в сграда № 1, разположена в по-
землен имот с идентификатор 68134.1383.2066.216 
(ЕКАТТЕ шестдесет и осем хиляди сто тридесет и 
четири, кадастрален район хиляда триста осемде-
сет и три, поземлен имот две хиляди шестдесет и 
шест), с предназначение на самостоятелния обект: 
жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с 
посочена в документа площ 88,79 кв. м, състоящ 
се от две стаи, дневна, кухня и сервизни поме-
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щения, стар идентификатор: няма, при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 
68134.1383.2066.2.16 (ЕКАТТЕ шестдесет и осем 
хиляди сто тридесет и четири, кадастрален район 
хиляда триста осемдесет и три, поземлен имот 
две хиляди шестдесет и шест, сграда две, обект 
четиридесет и пет), 68134.1383.2066.2.3 (ЕКАТТЕ 
шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, 
кадастрален район хиляда триста осемдесет и 
три, поземлен имот две хиляди шестдесет и шест, 
сграда две, обект три), под обекта: няма, над 
обекта: 68134.1383.2066.2.18 (ЕКАТТЕ шестдесет и 
осем хиляди сто тридесет и четири, кадастрален 
район хиляда триста осемдесет и три, поземлен 
имот две хиляди шестдесет и шест, сграда две, 
обект осемнадесет), заедно с избено помещение 
№ 16, с площ 3,21 кв. м, при граници: коридор, ул. 
Стахановец, общо помещение, заедно със 7,724 % 
идеални части от общите части на сградата и от 
правото на строеж върху припадащата се част от 
терена на комплекса, придобит с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 163, 
том I, peг. № 6492, дело № 134/8.07.2016 г., вписан 
в СВ – София, вх. № 41762, акт № 25, том LCVII, 
дело № 30338.

Сумата в размер 1100 лв., представляваща 
пазарната стойност към момента на отчуждаване 
на лек автомобил марка „Форд“, модел „Фиеста“, 
с ДКН СА6348КХ.

Сумата в размер 5500 лв., представляваща 
пазарната стойност към момента на отчуждаване 
на лек автомобил марка „Мини Купър“, модел 
„С“, с ДКН СА7900ХВ.

Сумата в общ размер 3577,07 лв., представля-
ваща направени от лицето погасителни вноски 
по издадени кредитни карти Mastercard Globul, 
Mastercard Standart и Visa Classic. 

Съгласно определение № 263895/25.02.2021 г. 
по гр. дело № 11665/2020 г. на Софийския градски 
съд, гр. отделение, І – 30-и състав, всички заин-
тересовани лица могат да предявят претенциите 
си върху имуществото в двумесечен срок считано 
от обнародването на настоящото съобщение в 
„Държавен вестник“. Те могат да направят това 
чрез писмена молба, която да подадат в регис-
тратурата на СГС, като в нея впишат номера на 
настоящото дело – гр. дело № 11665/2020 г. на 
СГС, І – 30-и състав. В молбата си всяко заинте-
ресовано лице следва ясно да посочи срещу кое 
от имуществата, описани в настоящото обявление 
има претенции, като посочи и в коя точка на 
настоящото обявление е описано имуществото.

Съдът определя дата на първото открито съ-
дебно заседание за 11.06.2021 г. от 13,30 ч.
2195

Софийският градски съд, І гр. отделе-
ние, 11 състав, на основание чл. 76, ал. 1 от 
ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр. 
дело № 3542/2020 г. въз основа на постъпило 
мотивирано искане на Комисията за противо-
действие на корупцията и отнемане на неза-
конно придобитото имущество (КПКОНПИ). 
Искането е за отнемане в полза на държавата 
на незаконно придобито имущество от Албена 
Събева Величкова, ЕГН 7411151412, с постоянен 
и настоящ адрес в София, община Столична, 
район „Слатина“, ул. 512 № 17.

Имущество, предмет на искането:
 – сумата в размер 64 000 лв., представляваща 

пазарна стойност към момента на отчуждаването 
на недвижим имот – дворно място, съставля-
ващо УПИ VI-474 в кв. № 49 по плана на гр. 
София, местността Христо Ботев, целият с площ 
680 кв. м, заедно с намиращата се в имота едно-
етажна жилищна сграда със застроена жилищна 
площ 49 кв. м;

 – сумата в размер 1000 лв., представляваща 
пазарната стойност на лек автомобил марка 
„Мерцедес“, модел „Ц 180“, peг. № СВ2754ВВ, 
кьм момента на отчуждаването му;

 – сумата в размер 2500 лв., представляваща 
пазарната стойност на лек автомобил марка 
„Опел“, модел „Зафира“, peг. № СВ3655АТ, към 
момента на отчуждаването му;

 – сумата в размер 3000 лв., представляваща 
пазарната стойност на лек автомобил марка 
„Опел“, модел „Зафира“, peг. № СВ2513ВР, към 
момента на отчуждаването му;

 – сумата в размер 2000 лв., представляваща 
пазарната стойност на лек автомобил марка 
„Форд“, модел „Фокус“, peг. № СВ7026НВ, към 
момента на отчуждаването му;

 – сумата в размер 17 000 лв., представлява-
ща пазарната стойност на лек автомобил марка 
„БМВ“, модел „320 Д“, peг. № СА9577НР, към 
момента на отчуждаването му.

Съгласно определение на съда от 8.03.2021 г. 
по гр. дело № 3542/2020 г. по описа на Софий-
ския градски съд, І ГО, 11 състав, съдът уведо-
мява всички заинтересовани лица, че могат да 
предявят претенциите си върху имуществото в 
двумесечен срок от обнародване на обявлението 
в „Държавен вестник“.

Те могат да направят това чрез писмена молба, 
която да подадат в регистратурата на Софийс- 
кия градски съд, като в нея впишат номера на 
настоящото дело – гр.д. № 3542/2020 г. на СГС, 
І-11 състав.

В молбата си всяко заинтересовано лице следва 
ясно да посочи срещу кое от имуществата, опи- 
сани в настоящото обявление, има претенции.

Първото открито съдебно заседание по гр.д. 
№ 3542/2020 г. по описа на Софийския градски 
съд, I ГО, 11 състав, е насрочено за разглеждане 
на 28.09.2021 г. от 14,30 ч.
2068

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на Национален 
таксиметров синдикат – София, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ, по собствена инициатива и чл. 27, 
ал. 4 от устава на НТС свиква общо събрание на 
3.06.2021 г. в 16 ч. в София, ул. Траянова врата 
№ 22, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на НТС за периода 6.2020 г. – 6.2021 г.; 
2. разглеждане на предложения за изменение на 
устава на НТС, в т. ч. относно начина на опреде-
ляне и размера на членския внос, реда за свикване 
на общо събрание и др.; 3. разглеждане на молби 
за освобождаване членове на УС и приемане на 
нови такива; 4. приемане на план за дейността 
на НТС за периода 6.2021 г. – 6.2022 г.; 5. разни.
2137
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1. – Управителят на сдружение с нестопанска 
цел „Влъчков рейсинг тийм“ – София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ и по своя инициатива свиква 
общо събрание на членовете на 10.06.2021 г. от 
10 ч. в София, ул. Пловдивско поле № 11, партер, 
при следния дневен ред: 1. промяна на устава на 
сдружението; 2. промяна на наименованието на 
сдружението. При липса на кворум събранието 
ще се проведе на същото място, същия ден, при 
същия дневен ред от 11,30 ч.
2154

1. – Управителният съвет на сдружение 
„Спортен клуб тенис на корт Локомотив 
1929 – София“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква отчетно-изборно общо събрание на 
членовете на сдружението на 29.06.2021 г. 
от 17 ч. в София, бул. Рожен № 23, стадион 
„Локомотив“ – заседателна зала, при следния 
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за 
дейността на сдружение „Спортен клуб тенис 
на корт Локомотив 1929 – София“ за 2020 г.; 
2. приемане на годишния финансов отчет на 
сдружение „Спортен клуб тенис на корт Ло-
комотив 1929 – София“ за 2020 г.; 3. приемане 
на проектобюджета за 2021 г.; 4. приемане на 
нов устав на сдружението; 5. освобождаване 
от длъжност и отговорност председателя и 
членовете на управителния съвет; 6. избор на 
председател и управителен съвет; 7. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден от 18 ч., 
на същото място и при същия дневен ред.
2150

8. – Адвокатският съвет на Адвокатската ко-
легия – Варна, съгласно чл. 93, ал. 2 от Закона за 
адвокатурата свиква извънредно общо събрание 
на колегията на 15 и 16.05.2021 г. при дневен ред: 
избор на председател на Адвокатския съвет към 
Варненската адвокатска колегия. Извънредното 
общо събрание ще се проведе на 15.05.2021 г. от 
8 до 17 ч. в зала „Пресцентър“ на Фестивален и 
конгресен център – Варна, и на 16.05.2021 г. от 10 
до 14 ч. в офиса на Адвокатската колегия – Вар- 
на, на ул. Батак № 7, ет. 3. Поканват се всички 
адвокати да вземат участие в събранието. При 
липса на кворум на 15.05.2021 г. в 8 ч. на осно-
вание чл. 81, ал. 4 от Закона за адвокатурата 
събранието се отлага за един час по-късно и се 
провежда независимо от присъстващите членове.
2187

1. – Управителният съвет на Спортен клуб 
по тенис на маса „АСТА“ – Димитровград, на 
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно 
отчетно общо събрание на 17.06.2021 г. от 17 ч. 
на адрес: ул. Девети май № 6, Димитровград, при 
следния дневен ред: 1. доклад на управителния 

съвет и на контролния съвет за дейността на 
клуба за 2020 г.; 2. одобряване и приемане на 
годишния финансов отчет на клуба за 2020 г.; 3. 
други. При липса на кворум на основание чл. 27 
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден 
от 18 ч., на същото място и при същия дневен 
ред. Поканват се всички членове на клуба да 
присъстват на събранието.
2155

1. – Управителният съвет на сдружение 
„Училищно настоятелство при основно училище 
„Панайот Волов“ – с. Живково“, с. Живково, 
област Шумен, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ 
свиква отчетно-изборно събрание на сдружени-
ето на 29.05.2021 г. в 10 ч. в административната 
сграда на училището в с. Живково, община 
Хитрино, ул. Тополите № 10, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на УС и приемането му за го-
дишната дейност за 2020 г.; проект за решение: 
приема отчета на УС за годишната му дейност 
през 2020 г.; 2. представяне на ГФО от страна 
на УС и приемането му; проект за решение: 
приема ГФО за 2020 г.; 3. вземане на решение 
за промяна наименованието на сдружението; 
проект за решение: променя наименованието 
на сдружението; 4. промени в устава на сдру-
жението, свързани с вземането на решения от 
ОС, изискванията, правата и задълженията на 
членовете, начина и броя на членовете на УС и 
начина на гласуване; начина на разгласяване и 
съобщаване поканата за свикване на ОС, начина 
на приемане на нови членове и освобождаване на 
членове, други; проект за решение: изменя устава 
на сдружението относно вземането на решения 
от ОС, изискванията, правата и задълженията на 
членовете, начина и броя на членовете на УС и 
начина на гласуване, начина на разгласяване и 
съобщаване поканата за свикване на ОС, начина 
на приемане на нови членове и освобождаване 
на членове, други; 5. приемане нов устав; проект 
за решение: приема нов устав на сдружението; 
6. приемане на членове на сдружението; проект 
за решение: приема членове на сдружението; 7. 
прекратяване членство в сдружението; проект за 
решение: прекратява членство в сдружението; 
8. освобождаване на членовете на УС, вклю-
чително и от отговорност; проект за решение: 
освобождава членовете на УС и ги освобожда-
ва от отговорност; 9. избор на членове на УС; 
проект за решение: избира членове на УС; 10. 
организационни въпроси. При  липса на кворум 
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще 
се отложи и проведе в 11 ч. на същата дата, на 
същото място и при същия дневен ред.
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